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S-a deschis PatinoarulS-a deschis Patinoarul
Sâmbătă, 8 decembrie, în prezenţa iubitorilor de mişcare în aer

liber şi patinaj, primarul Francisc Boldea a inaugurat patinoarul
amenajat pentru al doilea an consecutiv de către administraţia locală
în Parcul „George Enescu”. „Lugojenii, mai ales tinerii, au apreciat
şi anul trecut faptul că le-am pus la dispoziţie un patinoar pentru
petrecerea timpului liber în vacanţa de iarnă. Am dorit să le facem
aceeaşi bucurie şi în această iarnă, astfel că de azi înainte timp de
2 luni şi jumătate patinoarul va fi la dispoziţia dumneavoastră. Ta-
rifele sunt aceleaşi ca şi anul trecut, 5 lei ora pe gheaţă şi 5 lei pe-
rechea de patine. Vă rog să respectaţi regulile de acces pe gheaţă şi
să aveţi grijă la căzături şi accidente. Vă doresc distracţie maximă”,
a declarat edilul şef. La eveniment a participat si domnul Sorin Stra-
gea, deputat de Lugoj.

Pentru iubitorii acestui sport, iniţiativa municipalităţii lugojene
este binevenită: „După clipele minunate pe care le-am petrecut aici
anul trecut, am aşteptat cu nerăbdare să se redeschidă patinoarul.
Ne bucurăm că putem să avem această oportunitate de mişcare în
aer liber, mai ales că vine în curând vacanţa”, ne-a mărturisit An-
dreea V. (17 ani).

Patinoarul funcţionează de luni până vineri între orele 10.00 –
21.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 10.00 – 22.00. „Activita-
tea patinoarului este coordonată de SPAIDP, iar pentru buna func-
ţionare a acestuia sunt implicaţi şi angajaţi ai Poliţiei Locale şi ai
Serviciului Sere şi Spaţii Verzi, toţi angajaţi ai administraţiei locale,
deci nu vor fi cheltuieli suplimentare cu această activitate”, a pre-
cizat şeful municipalităţii. Aurel Jurubiţă
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Sărbătorile de iarnă 
la centrele din subordinea

D.A.S.C. Lugoj
Centrele aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială

Comunitară se pregătesc de sărbătorirea Crăciunului. Astfel,
în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice,
serbările iernii vor avea loc în 21 decembrie, când beneficiarii
vor primi colindători şi îşi vor încânta musafirii cu surprize
muzicale de sezon. Meniul asistaţilor din centrul rezidenţial va
fi unul tradiţional, ca la mama acasă. Copiii şi adulţii de la Cen-
trele de zi pentru persoane cu handicap neuropsihic, precum şi
beneficiarii Centrului comunitar de sprijin pentru prevenirea
abandonului şcolar pregătesc colinde pentru Moş Crăciun, iar
cei mai mititei, beneficiarii serviciilor de creşă, vor face o ex-
cursie în lumea basmului şi îl vor întâmpina pe Moşu’ cu bu-
curia specifică vârstei. Deşi conform HG nr. 1123 / 27
noiembrie 2012 zilele de 24 şi 31 decembrie 2012 au fost sta-
bilite ca zile libere, angajaţii Cantinei de ajutor social se vor
afla la muncă, pregătind pentru beneficiari un meniu tradiţional
de sărbătoare, conţinând sarmale, cârnaţi, friptură, cozonac,
etc. Pentru că iarna este anotimpul visării, al reîntoarcerii la
copilărie, al iertării şi al împlinirii sufleteşti, dorim tuturor be-
neficiarilor noştri o viaţă mai bună!

Maria Elena Stămurean

Devenită deja tradiţie, începând din
2008, când prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Lugoj nr. 168 /
27.12.2008 s-a decis acordarea diplomei şi
premiului de fidelitate cuplurilor care ani-
versează 50 de ani de căsătorie neîntre-
ruptă şi a diplomei şi a premiului de
excelenţă pentru persoanele cu vârstă ve-
nerabilă, în etate de peste 90 de ani, cele-
brarea seniorilor urbei a avut loc în
atmosferă de sărbătoare şi în data de 4 de-

cembrie, înaintea sărbătorii Sf. Ierarh Ni-
colae.

Astfel, administraţia lugojeană şi-a oma-
giat vârstnicii, persoanele cu vârste vene-
rabile şi cuplurile având peste 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă primind un simbol al
respectului pentru vârsta înaintată ori pen-
tru înţelepciunea şi răbdarea de care au dat
dovadă, împlinind o jumătate de veac pe-
trecut alături de partenerul de viaţă.

Primarul Municipiului Lugoj şi Direcţia

de Asistenţă Socială Comunitară s-au stră-
duit să ofere o clipă de bucurie unui număr
de 38 de cupluri şi 16 persoane cu vârstă
venerabilă, de peste 90 de ani de viaţă, într-
o atmosferă festivă la Teatrul Municipal,
oferindu-le câte un premiu în bani şi o di-
plomă.

De asemenea, Direcţia de Asistenţă So-
cială Comunitară se află în febra pregătiri-
lor pentru un alt eveniment important
pentru seniori, şi anume revelionul destinat
acestora (aflat la cea de-a opta ediţie), ce
va avea loc în data de 1 ianuarie 2013, într-
un ambient de excepţie, la Restaurantul
Acapulco.

Pentru achiziţionarea biletelor, sunt in-
vitate persoanele vârstnice, pensionate
pentru limită de vârstă, cu actul de identi-
tate, cuponul de pensie şi decizia de pen-
sionare, la Serviciul Asistenţă Socială
Comunitară (camera 11 la parterul Primă-
riei) începând cu data de 13 decembrie
2012. Costul unui bilet este de 10 lei / per-
soană, diferenţa fiind suportată de la buge-
tul local. Maria Elena Stămurean

Celebrarea seniorilor urbei

O zi emoţionantă, de suflet şi
de aducere-aminte pentru un
om de excepţie al Lugojului, o
zi între prieteni şi în familie,
dar în numele literaturii, aşa va
rămâne ziua de marţi, 6 noiem-
brie, când, de la ora 17.00, a
avut loc, în primitoarea Sală de
Consiliu a Casei de Cultură a
Municipiului Lugoj, lansarea
cărţii postume a jurnalistului şi
scriitorului Constantin Buiciuc,
Faleze franceze – jurnal de că-
lătorie. Cartea a apărută recent
la editura de suflet a scriitorului
– Editura Marineasa din Timi-
şoara (aproape toate cărţile lui
Constantin Buiciuc au apărut la

Editura Marineasa).
Volumul Faleze franceze –

rămas în manuscris – a apărut
prin grija familiei; din familie
au fost prezenţi la lansare: fiica
– Otilia (medic, în Paris), soţia
– Ivone, sora – doamna prof.
Paul, nepoata – Dana Paul Gio-
vaninetti (pianistă, în Franţa). 

Cartea postumă Faleze fran-
ceze este, în ordinea apariţiei, a
patra carte de însemnări de că-
lătorie, autorul fiind un pasio-
nat călător prin Europa; cartea
a fost prezentată de scriitorii,
colegii şi prietenii scriitorului:
Viorel Marineasa – consilier
editorial al editurii timişorene

omonime, Dorin Murariu, Si-
mion Dănilă, Simona Avram şi
Remus Valeriu Giorgioni; mo-
derator: Henrieta Szabo.

Această întâlnire de suflet a
fost organizată de familie, de
Biblioteca Municipală Lugoj şi
de Cenaclul şi Revista „Banat”
din Lugoj.

Numele lui Constantin Mir-
cea Buiciuc va rămâne întot-
deauna în sufletul şi conştiinţa
Lugojului, a colegilor şi a prie-
tenilor lui, nu doar prin croni-
cile literare, cărţile, interviurile
făcute, ci prin OMUL deosebit
care a fost.

Adriana Weimer

Lansare postumă de carte: Constantin Buiciuc,
„Faleze franceze”

În data de 6 decembrie, la ora
10.00, primarul Francisc Bol-
dea s-a întâlnit cu o delegaţie
din partea Asociaţiei de Priete-
nie din oraşul partener Orléans.
Au fost prezenţi mai mulţi
membri ai asociaţiei franceze,
mari iubitori ai oraşului nostru,
dintre care îi menţionăm pe
Claude Guérin, preşedinte, şi
Bernadette Beaulande, mem-
bru. Oaspeţii au fost însoţiţi de
Daniela Balintescu şi de Da-
niela Dobrin, director al Şcolii
gimnaziale „Eftimie Murgu”.

Edilul şef le-a urat bun venit
oaspeţilor care vin de peste 20
de ani la Lugoj pentru a ajuta
oraşul nostru. În continuare,

şeful executivului a prezentat
oaspeţilor o parte din investi-
ţiile finalizate de Primărie sau
aflate în derulare în ultimii ani,
precum şi câteva din viitoarele
proiecte de investiţii.

De asemenea, domnul pri-
mar a precizat faptul că este
prevăzută în bugetul local suma
necesară pentru amenajarea
unei cantine în incinta Şcolii
gimnaziale „Eftimie Murgu”
din Lugoj, singura condiţie
fiind realizarea de către şcoală
a documentaţiei tehnice de exe-
cuţie. Tot pentru această insti-
tuţie de învăţământ este
prevăzută realizarea în primă-
vara anului viitor a unui teren

de sport cu gazon artificial,
precum şi lucrări de moderni-
zare a sălii de sport şi a grădi-
niţei ce funcţionează în aceeaşi
locaţie.

În continuare, Asociaţia de
Prietenie Orléans – Lugoj şi
Asociaţia Francofilă Lugoj i-au
prezentat primarului proiectele
pe care le derulează în prezent,
precum şi cele ce se vor realiza
în cursul anului viitor. La fina-
lul discuţiilor, preşedintele
Claude Guérin a propus ca anul
viitor să fie invitate cu produse
specifice la Târgul de Crăciun
din Lugoj şi celelalte oraşe în-
frăţite cu municipiul nostru.

Liviu Savescu

Întâlnire cu Asociaţia de Prietenie 
din oraşul înfrăţit Orléans
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Colegiul Naţional „Corio-
lan Brediceanu” a fost repre-
zentat de elevii: Vătavu
Cristina, Temu Cristina, Olah

Robert, Haţeg Alex, Manea
Ana-Rosemarie, Leucuş Sian-
dra, Loch Isabela, Petac An-
dreea, Pop Mădălina Patricia,

Muntean Gianina, Gyorfi An-
dreea, Brendian Iulia, Munţiu
Bogdan, Petrişor Deborah,
Atanasiu Roxana, Boc Patri-

cia, Lazăr Meda, Cămui
Ioana, Miculiţ Andrada, Creţu
Alexandru, Meszaroş Alexan-
dra, Popovici Iulia, Laicu Ale-
xandra, Ambruş Amanda,
Păianu Vlad, Olariu Patricia,
Bîrsan Loredana, Ghinea Cri-
stiana, Ionică Adriana, Rogo-
bete Doris, Szazi Robert,
Toacă Arin, Mladescu Lorena,
Saidi Sara, Ponoran Alexan-
dru, Jeberean Renato, Orban
Alexandru, Popovici Alin,
Stan Alexandra, Pop Mădălina
Maria, Dobra Viorela, Turcin
Daniela, Groza Teodora, Rusu
Alexandra, Simion Fabiana,
Grad Anamaria, Oncu Vlad,
Szvoren Daiana, Pop Alexan-
dra, David Estera, Dorogi
Carmen, Szasz Radu, Groza
Alexandra, Gaal Timeea,
Mihai Camelia, alături de pro-
fesorii: Ban Cornelia, Bancu
Gheorghe, Barboni Delia,
Bînă Mihaela, Căprariu Da-
niel, Dumitru Ramona, Efti-
noiu Cătălina, Ianculescu
Doru, Mustaţă Gelu, Ioncica
Mihaela, Lazăr Adina, Lazăr
Elena, Munteanu Flavia, Lep-
can Dagmar, Murariu Roxana,
Orbulescu Petru, Păcurar
Maria, Popovici Violeta, Rusu
Rodica Sima Aurelian, Tătar
Astrid, Schlupp Petru, Teodo-
rescu Maria, Schmidt Eliane,
Vîlcu Micu Maria, Kiss Ladi-
slau, Bereghi Ana.

De la Colegiul Naţional
„Iulia Hasdeu” au fost pre-
miaţi elevii: Sandu Roxana,
Popa Denisa, Lupşa Flavia,
Sîrbu Emanuela, Scrob Mădă-

lina, Baicu Viorel, Tenescu
Andrei, Sîrbu Daiana, Crîştiu
Daniel, Rohnyan Mihaela,
Osiceanu Georgiana, Constan-
tinescu Alexandru, Curac Ale-
xandra, Cornescian
Alexandru, Smecicaş Ioan,
Stefanovici Nicoleta Ani-
şoara, Corjuc Mirela, Duma
Ana, Benzar Lavinia, Kifa
Monica, Anişoreac Ileana,
Hrezdac Teodora, Severea Se-
fora, Simoneac Ancuţa, Dzi-
tac Adrian, Podobea Sergiu,
pregătiţi de profesorii: Ciocan
Rodica, Sîrbu Ioan, Petrovici
Ioan, Gheju Dumitriţa, Bortoc
Dan, Lazarciuc Violeta, Torok
Ladislau. 

Elevii Oncea Ioan, Jipa
Mihnea Mihai, Bălteanu Cris-
tina Alexandra, Jucu Claudia,
Cinar Andrei, Jucu Debora,
Kovacs Roxana Iulia, Me-
zinca Elena Cornelia, Baciu
Andreea Alexandra, Ivaşcu
Oana Larisa, Magheţ Ligia,
alături de profesorii Udrea
Laura, Vărzaru Marilena,
Bogos Nicoleta, Cosma Neli,
Pop Silvia, Dobre Mihail,
Cut-Lupulescu Flavia, Ghele-
sian Mihaela Silvia, Muntean
Nicoleta Marinela şi Savu Ga-
briela au reprezentat Colegiul
Tehnic „Valeriu Branişte”. De
la Grupul Şcolar „Aurel
Vlaicu” a fost premiată eleva
Corjuc Andreea, îndrumată de
profesoara Holovcsuk Maria.

Dintre şcolile gimnaziale
din municipiu, Şcoala nr. 2 a
fost reprezentată de elevii
Sîrbu Ionuţ-Andrei, Moşoarcă

David Alexandru, Ruştior An-
drei Matei alături de profesoa-
rele Cornean Viorica şi Jitaru
Georgiana; Şcoala nr. 3 de ele-
vul Burlacu Adrian şi profe-
soara Săvulescu Medina;
Şcoala nr. 4 de eleva Ionescu
Anamaria şi profesoara Moroz
Margarete; Şcoala „Anişoara
Odeanu” de elevii George
Luisa, Megerle Andreas şi Si-
meon Laura, alături de profe-
soarele Murariu Roxana şi
Paulescu Carmen; Şcoala
nr.12 de elevii Rădulescu
Emanuel Nicolas, Rădulescu
Casandra, Ciurariu Bogdan,
Rădulescu Ioan, Ursaru Ro-
bert şi Novacovici Pansela,
alături de profesoarele Mo-
canu Mihaela şi Moldovanu
Carmen; Şcoala de Muzică
„Filaret Barbu” a fost repre-
zentată de elevii: Petrescu
Raul, Dohor Nicole, Băran
Puiu Cătălin, Borduz Ioana,
Sîrbu Iulia, Dejica Cristian,
Ciortuz Elisabeth şi Debucean
Caius, alături de profesorii
Costi Lucian, Schöner Car-
men, Vasiliu Valentina, Pe-
trean Daniel, Taurel Elisabeta,
Loga Aurel, Naste Lucian,
Spanache Erzebet şi Tomescu
Laura.

„Am premiat copiii capabili
de performanţă, precum şi
profesorii îndrumători, con-
ştientinzând faptul că fără per-
formanţă şi fără elită nu avem
nicio şansă de a progresa”, a
declarat Francisc Boldea, pri-
marul municipiului.

Raoul Rusalin

Premii pentru elevii şi profesorii cu rezultate
deosebite la olimpiadele şcolare

Elevii care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele
judeţene, naţionale sau internaţionale în cursul anului
şcolar 2011-2012, precum şi profesorii care i-au pregătit,

au fost premiaţi miercuri, 5 decembrie, în sala Teatrului Muni-
cipal „Traian Grozăvescu”. Într-un cadru festiv, 115 elevi şi 62
de profesori au primit diplome şi plicuri cu bani din partea mu-
nicipalităţii lugojene pentru performanţele obţinute. Cele mai
bune rezultate le-a obţinut eleva Roxana Sandu de la Colegiul
Naţional „Iulia Hasdeu” la olimpiada de Biologie: Premiul I la
faza judeţeană, Premiul special la faza naţională şi Medalia de
bronz la Olimpiada Internaţională din Singapore. Suma alocată
în acest an pentru premierea elevilor şi profesorilor lugojeni a
fost de 42.950 lei.

Sala Sporturilor „Ioan Kunst Ghermă-
nescu” de pe strada Timişoarei a găzduit
în perioada 30 noiembrie – 2 decem-
brie cea de-a XVI-a ediţie a „Expo
Lugoj”. Manifestarea a debutat vineri,
30 noiembrie, la ora 10.00, cu festivi-
tatea de deschidere, în prezenţa repre-
zentanţilor firmelor participante, a unor
consilieri locali, precum şi a unui pu-
blic numeros. Ansamblul Lugojana (ti-
neret), condus de maestrul coregraf Puiu
Munteanu, a oferit asistenţei un foarte fru-
mos moment folcloric.

La fel ca şi în anii precedenţi, manifes-

tarea a reunit standuri ale firmelor din
Lugoj din cele mai variate domenii: ma-
teriale de construcţii, amenajări interioare,
mobilă, autoturisme, utilaje şi accesorii de
grădinărit, tehnologii nepoluante, confec-
ţii, produse cosmetice, instalaţii de secu-
ritate, calculatoare şi componente IT,
produse alimentare şi de patiserie, servicii
de design şi publicitate, etc.

Expoziţia a fost deschisă publicului
până duminică, 2 decembrie, şi s-a bucu-
rat de succes, având în cele trei zile peste
3.000 de vizitatori.

Aurel Jurubiţă

Demersuri pentru
izolarea termică 

a blocurilor 
O delegaţie de la Primăria Municipiului

Lugoj, avându-l în frunte pe viceprimarul Alin
Tech, s-a deplasat în data de 28 noiembrie la
Bucureşti pentru a susţine în faţa comisiei de
avizare tehnică de la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului o documentaţie pri-
vind creşterea performanţei energetice, prin
izolare termică, pentru 70 de blocuri din Mu-
nicipiul Lugoj, care vor fi admise în această
fază. Valoarea investiţiei se ridică la
13.644.857,18 lei din care jumătate va fi finan-
ţată de la bugetul de stat, iar cealaltă jumătate
de la bugetul local. „Urmează să facem câteva
modificări la documentaţia tehnică şi în cursul
acestei luni ne vom deplasa din nou la minis-
ter. Sunt şanse reale ca Municipiul Lugoj să fie
inclus în acest program şi să primim avizul fa-
vorabil pentru documentaţia depusă”, a decla-
rat viceprimarul municipiului.

Aurel Jurubiţă

Recepţie pe obiective 
a Staţiei de Epurare 

reabilitate
În data de 26 noiembrie a avut loc comandamentul privind re-

cepţia pe obiective a Staţiei de Epurare a Municipiului Lugoj, re-
cent reabilitată. Au participat conducerile societăţilor comerciale
Confort şi Meridian 22, proiectanţii lucrării, dirigintele de şantier,
reprezentanţii Direcţiei de Investiţii din Primărie şi primarul mu-
nicipiului. 

Prin decizie s-a stabilit comisia de recepţie care îi are în com-
ponenţă pe: Alin Tech – viceprimar, Ioan Birăiescu – birou Inves-
tiţii, Daniel Florea – director tehnic Meridian 22 şi Iosif Pozsar –
diriginte de şantier. De asemenea, executantul lucrării şi-a stabilit
o comisie de predare. De comun acord cu constructorul a fost sta-
bilit şi graficul de predare pe obiective. În termen de două săptă-
mâni de la data încheierii contractului, comisia a preluat
obiectivele cuprinse în caietul de sarcini, urmând ca firma Confort
să remedieze situaţiile care vor fi prevăzute în anexele procese-
lor-verbale de recepţie. După preluare, urmează etapele de punere
în funcţiune pe obiective.

Aurel Jurubiţă

Expo Lugoj la a XVI-a ediţie
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Folcloristul şi compozitorul
Tiberiu Brediceanu s-a născut
la Lugoj, la 2 aprilie1877, într-
o familie în care educaţia este-
tică reprezenta un mod de
viaţă, un loc în care se asculta
foarte multă muzică româ-
nească.

Copilăria lui Tiberiu Bredi-
ceanu a fost marcată evident de
personalitatea tatălui său, Co-
riolan Brediceanu, dar în egală
măsură şi de intelectualitatea
bănăţeană, invitată frecvent în
casa familei Brediceanu.

Nelipsit fiind de la concer-
tele Reuniunii române de cân-
tări şi muzică din Lugoj,
Tiberiu Brediceanu învaţă de
timpuriu cântece şi jocuri bă-
năţene, experienţele sale muzi-
cale precedând cunoştinţele
teoretice. Acest climat al vieţii
cultural–artistice lugojene, de
la sfârşitul secolului al XIX, nu
putea fi decât benefic dezvol-
tării aptitudinilor sale muzi-
cale.

Primele lecţii muzicale i-au
fost date de mama sa, Cornelia

Brediceanu şi de sora ei, Sofia
Vlad, cea care a cules de la lău-
tarii bănăţeni multe melodii pe
care le armonizează. Studiază
muzica în Lugoj, cu celebrul
profesor Iosif Csegka. Acestea
sunt, aşadar, semnele inci-
piente ale unei viitoare orien-
tări spre bogăţia melosului
popular.

Talentul său muzical este
cultivat într-o primă fază de fa-
milie, care îl trimite să urmeze
gimnaziul confesional din Blaj
(1892-1895), unde va studia
muzica cu exigentul profesor
Iacob Mureşianu, sub influenţa
căruia îşi va forma personalita-
tea muzicală, amprentată de
farmecul melodiilor populare
româneşti.

Deşi familia îl pregătise
pentru studii juridice şi carieră
administrativă (studii pe care
le-a şi urmat până la nivel de
doctorat în celebrele centre
universitare din Budapesta,
Bratislava, Cluj, Viena, Roma),
Tiberiu Brediceanu hotărăşte
însă altceva, făcându-şi un de-

ziderat din cultivarea muzicii
populare, într-o perioadă în
care, prin cultură, românii în-
cercau să suplinească lipsa lor
din viaţa administrativ-politică
a provinciei.

În 1894, Tiberiu Brediceanu
îşi publică primele compoziţii.

Se stabileşte iniţial la Sibiu,
unde este numit, în ianuarie
1903, secretar al Institutului de
Credit şi Economii Albina,
funcţie ce nu-l împiedică să se
ocupe în continuare de culege-
rea de folclor, de realizările
componistice.

Cu sprijinul Academiei Ro-
mâne, a Ministerului Artelor,
dar şi prin eforturi financiare
proprii, Tiberiu Brediceanu no-
tează, culege şi sistematizează
în timp, peste 3.000 de melodii
populare autentice (doine, co-
linde, bocete, dansuri, cântece
de nuntă), face înregistrări fo-
nografice, prezervând şi con-
servând în acest mod folclorul
din toate provinciile româneşti.

Lucrarea sa de referinţă, ce
îl consacră definitiv în istoria

muzicii româneşti, este poemul
intitulat „Banatul, Ardealul,
Crişana şi Maramureşul în
port, joc şi cântece”, reprezen-
tat pentru prima dată în 1905 la
serata de inaugurare a Muzeu-
lui de Etnografie din Sibiu.

După Unirea din 1918, ca o
recunoaştere a competenţelor
sale artistice, Tiberiu Bredi-
ceanu este numit director al
Direcţiei Artelor din cadrul
Departamentului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice. În august
1919, el este ales în funcţia de
şef de resort al Ocrotirilor So-
ciale şi al Artelor – un pas de-
terminant în realizarea, sub
egida sa, a primului Teatru Na-
ţional din Transilvania, la Cluj,
pe 1 decembrie 1919.

Bucurându-se de sprijinul
necondiţionat al preşedintelui
Consiliului Dirigent, Iuliu
Maniu, compozitorul Tiberiu
Brediceanu îşi leagă numele şi
de apariţia altor două instituţii
culturale clujene – Conservato-
rul de Muzică şi Artă Drama-
tică (28 martie1920) şi Opera

Naţională (25 Mai 1920).
Tiberiu Brediceanu este fon-

datorul primei Arhive Fono-
grafice din România, dar şi
directorul Operei Române din
Bucureşti în perioada 1941-
1944.

Funcţiile publice pe care le
îndeplineşte de-a lungul prodi-
gioasei sale cariere artistice nu
vor constitui un impediment în
faţa muncii sale de cercetare a
melosului popular şi de valori-
ficare a acestuia în cadrul mu-
zicii culte. Astfel, în perioada
1921-1925 culege din Banat,

aproape 1.000 de melodii po-
pulare, pentru care Societatea
Compozitorilor Români îi va
acorda premiul întâi.

Compozitor, folclorist, isto-
ric al muzicii româneşti, iniţia-
tor al unor importante instituţii
de artă, Tiberiu Brediceanu
face parte din pleiada acelor
muzicieni lugojeni fără de
care, aşa cum remarca muzico-
logul Zeno Vancea, n-ar fi fost
posibilă şcoala naţională de
componistică.

Muzeograf Daciana Vuia

Personalităţi lugojene
Tiberiu Brediceanu

Nu întâmplător, chiar înainte
cu două zile de 1 Decembrie –
Ziua Naţională a României, joi,
29 noiembrie, de la ora 16.00,
a avut loc lansarea cărţii „Când
Dumnezeu a fost cu românii. 1
Decembrie 1918, o zi pentru is-
torie” – veritabilă cronică a Ba-
natului –, semnată de scriitorul
şi jurnalistul TV Vasile Bogdan
de la TVR Timişoara. La baza

acestei cărţi a stat filmul dedi-
cat Marii Uniri din 1918, film
realizat de Vasile Bogdan – per-
sonalitate binecunoscută a
mass-mediei din Banat.

Volumul „Când Dumnezeu a
fost cu românii. 1 Decembrie
1918, o zi pentru istorie”, re-
cent apărut la Editura „Euros-
tampa” din Timişoara, a fost
prezentat minuţios şi competent

de istoricii prof. Luminiţa Wal-
lner Bărbulescu şi prof. Dumi-
tru Tomoni; moderatoarea
acestei întâlniri culturale a fost
prof. Simona Avram. La
această lansare de carte, în sală
s-au aflat şi oameni intervievaţi
în carte de autorul Vasile Bog-
dan: Maia Dobrin (reprezen-
tantă a familiilor lugojene
Dobrin şi Brediceanu) şi scrii-

torul Titus Suciu. Lansarea vo-
lumului, care s-a desfăşurat la
Teatrul Municipal „Traian Gro-
zăvescu” – în Sala de Consiliu,
a fost organizată de Biblioteca
Municipală Lugoj, Casa de
Cultură a Municipiului Lugoj,
Societatea de Istorie – Filiala
Lugoj şi Editura „Eurostampa”
Timişoara.

Adriana Weimer

Când Dumnezeu a fost cu românii
1 Decembrie 1918

Graficiana Suzana Fântânariu
la Lugoj

Lansarea volumului „Xilogravura. Matrice stilistică. Re-scrieri,
cronicile vremii”, semnat de Suzana Fântânariu – grafician, mem-
bră a Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Timişoara,
a avut loc miercuri, 7 noiembrie, de la ora 17.00, la Teatrul Mu-
nicipal „Traian Grozăvescu” – în Sala de Consiliu, şi a fost orga-
nizată de Biblioteca Municipală Lugoj, Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj şi Editura „Brumar” Timişoara.

Cartea a fost prezentată de prof. Simona Avram şi prof. Lumi-
niţa Wallner Bărbulescu; moderator: Henrieta Szabo. La lansarea
de la Lugoj, autoarea volumului, prof. Suzana Fântânariu, a fost
onorată de prezenţa unor importanţi artişti plastici lugojeni: Ma-
rius Bacriu (preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România
– Filiala Lugoj), Silviu Nopcea (colaborator al revistei „Banat”
din Lugoj), Mihai Moroz, Nataliţa Boeţi.

Adriana Weimer
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Sâmbătă, 1 Decembrie, cu
prilejul Zilei Naţionale a Ro-
mâniei, Primăria Municipiului
Lugoj şi Garnizoana Lugoj au
organizat o serie de manifestări
comemorative, începând cu ora
10.00, la Monumentul Unirii
din Piaţa J. C. Drăgan, închinat
Unirii Banatului cu România.
În ciuda vremii reci, lugojenii
s-au adunat într-un număr
foarte mare în jurul acestui mo-
nument cunoscut mai bine sub
numele de „Soldatul cu Puşca”.

După acordarea onorului mi-
litar, fanfara oraşului a intonat
Imnul de Stat al României,
„Deşteaptă-te Române”. A
urmat apoi cuvântul primarului
Francisc Boldea dedicat Zilei
Naţionale. Domnia sa a evocat
Marea Unire din 1918, momen-
tul istoric din care inimile tutu-
ror românilor bat la unison în
aceeaşi cadenţă şi în aceleaşi

hotare. Apoi domnul primar a
elogiat „personalitatea” „Sol-
datului cu puşca”, „acest lugo-
jean simplu, trecut prin bune şi
prin rele”: ‹‹„Soldatul cu
puşca” nu este doar o statuie, ci
un simbol al Lugojului şi, mai
presus de toate, o icoană vie a
românismului. „Soldatul cu
puşca” exprimă năzuinţa mile-
nară de unitate a tuturor româ-
nilor într-un stat unitar şi
indivizibil. „Soldatul cu puşca”
este întruchiparea libertăţii
noastre, scăldată în atâtea şi
atâtea lacrimi amare. „Soldatul
cu puşca” este expresia dezro-
birii noastre de sub orice jug
străin, visată secole la rând de
înaintaşii noştri. „Soldatul cu
puşca” este materializarea bi-
ruinţei noastre, plătită atât de
scump, cu propriul sânge, de
generaţii întregi de români.

Chipul său senin, dar hotărât

ne duce cu gândul mai degrabă
la un paor într-o zi de coasă,
decât la un soldat încrâncenat,
aflat în plină şarjă pe câmpul de
luptă. Însă chemarea străbuni-
lor la libertate şi datoria faţă de
glia strămoşească l-au făcut să
lase în urmă holdele în pârgă şi
să se avânte în focul luptei.
Opincile, cioarecii şi chimeşa
ţărănească au lăsat locul haine-
lor cătăneşti. Fierul coasei a
fost bătut în lama baionetei.
Coada de frasin a fost cioplită
în patul puştii. Întocmai ca-n
zilele lui Ştefan cel Mare, Mir-
cea cel Bătrân sau Mihai Vi-
teazu, o strigare sfântă a
cutreierat ţara toată, de la Beba
Veche la Cetatea Albă, de la
Turnu-Măgurele până în văile
de sus ale Maramureşului. Iar
românii i-au răspuns toţi într-un
gând: „Toţi într-o ţară sau toţi
într-un mormânt”››.

Monumentul Unirii a fost in-
augurat în 9 iunie 1935, când
Prefectul Judeţului Severin,
Victor Curuţiu, încredinţa Pri-
marului Lugojului de atunci,
Dr. Alexandru Bireescu, „spre
veşnică păstrare acest simbol al
jertfelor şi al biruinţei pentru a-
l transmite din generaţie în ge-
neraţie ca exemplu viu al
marilor virtuţi ale poporului
român”.

Din păcate, cuvintele rostite
de Primul-ministru Gheorghe
Tătărăscu – „Români! Toţi într-
o ţară sau toţi într-un mor-
mânt!” – şi săpate pe
frontispiciul statuii, sub Lu-
poaica cu Romulus şi Remus,
nu au fost pe placul regimului
comunist instaurat după cel de-
al Doilea Război Mondial, ca
de altfel nici cele trei basorelie-
furi ilustrând momente cheie
din istoria românilor. Monu-
mentul a fost vitregit de ele
până în urmă cu trei ani, când
basoreliefurile laterale au fost
refăcute şi repuse în locul lor de
drept.

Pe 1 Decembrie, cu ocazia
Zilei Naţionale a României,
municipalitatea a făcut încă un
pas spre restaurarea autenticită-
ţii acestui monument, redându-
i „decoraţia” cea mai de preţ.
Primarul Francisc Boldea şi se-
natorul Ilie Sârbu au dezvelit
împreună placa cu cuvintele
Primului-ministru Gheorghe
Tătărăscu – „Români! Toţi într-
o ţară sau toţi într-un mor-
mânt!” – aşezată în locul
original, sub Lupoaica cu Ro-

mulus şi Remus.
Un alt moment solemn în ca-

drul manifestărilor de 1 De-
cembrie a fost dedicat tot unui
soldat lugojean, veteran de răz-
boi, şi anume domnului profe-
sor Nicolae Streian, în vârstă de
88 de ani şi 9 luni. Acestuia i-a
fost înmânată în premieră dis-
tincţia „Cheia Oraşului” pentru
întreaga activitate desfăşurată
în slujba comunităţii locale.

Protopopul Lugojului, Ioan
Cerbu, a oficiat o slujbă de po-
menire a eroilor neamului care

s-au jertfit pe câmpurile de bă-
tălie pentru realizarea Româ-
niei Mari. După acest moment
au urmat depuneri de coroane
din partea unor instituţii naţio-
nale, judeţene sau locale, pre-
cum şi din partea a numeroase
asociaţii sau partide politice.
Manifestările dedicate Zilei
Naţionale a României s-au în-
cheiat cu defilarea detaşamen-
tului de soldaţi al Batalionului
183 Artilerie Lugoj şi a fanfarei
oraşului.

Raoul Rusalin

Manifestări solemne dedicate Zilei Naţionale a României

Primăria Municipiului Lugoj, prin in-
termediul Biroul Management Proiecte
Programe, va depune în cursul lunii de-
cembrie un proiect de finanţare în ca-
drul Programului Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvol-
tarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul major de intervenţie 5.3 –
Promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare, în sco-
pul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică, Operaţiunea Crearea
Centrelor Naţionale de Informare şi

Promovarea Turistică (CNIPT) şi dota-
rea acestora. Obiectivul general al pro-
iectului îl reprezintă crearea şi dotarea
unui Centru Naţional de Informare şi
Promovare Turistică în vederea dezvol-
tării turismului şi creşterii numărului de
turişti în Municipiul Lugoj şi în zonele
limitrofe. Proiectul are menirea de a
dezvolta turismul în zona municipiului
nostru şi va contribui la crearea unor lo-
curi de munca şi la atragerea unor veni-
turi alternative.

Principalele obiective specifice ale

proiectului sunt: 
1. Construirea Centrului Naţio-

nal de Informare şi Promovare Turistică
Lugoj, în scopul dezvoltării turismului
şi creşterii numărului de turişti în mu-
nicipiu şi în zonele limitrofe.

2. Crearea unui website şi a unei
baze de date cu informaţii turistice com-
plete şi actualizate, în scopul creşterii
utilizării internetului în serviciile de re-
zervare şi promovare turistică.

3. Crearea şi dotarea Centrului
Naţional de Informare şi Promovare
Turistică cu echipamentele necesare
unei bune funcţionări a activităţii aces-
tuia, în scopul dezvoltării turismului în
municipiul Lugoj.

Perioada de implementare a proiec-
tului este de 12 luni, iar valoarea totală
a proiectului se ridică la 626.180,62 lei,
contribuţia municipalităţii lugojene
fiind de 10.121,12 lei.

Ca beneficiari ai proiectului putem
menţiona atât turiştii care vizitează mu-
nicipiul Lugoj, cât şi locuitorii oraşului
şi agenţii economici care vor înregistra
o creştere a veniturilor pe baza servicii-
lor prestate pentru turişti.

Liviu Savescu

Proiect de turism depus 
de administraţia lugojeană

Primăria Municipiului Lugoj, Fundaţia Eu-
ropeană Drăgan, ButanGas Internaţional şi
săptămânalul „Redeşteptarea” au organizat în
7 decembrie Gala Premiilor Lugojene. Eveni-
mentul a avut loc, ca şi în anii trecuţi, la Uni-
versitatea Europeană „Drăgan” începând cu
ora 18.00. 

Primul premiu acordat a fost cel pentru ad-
ministraţie. În acest an, distincţia a revenit
Compartimentului Investiţii al Primăriei Lugoj,
recompensând efortul depus de cei cinci anga-
jaţi ai acestui sector, coordonat de ing. Con-
stantin Lazăr. Munca acestor persoane se poate
vedea la tot pasul, numeroasele investiţii coor-
donate şi urmărite de aceştia schimbând în bine
faţa oraşului nostru în ultimii ani.

Tot în cadrul acestei gale au mai fost pre-
miaţi: campioana balcanică la judo Alexandra
Mazilu pentru rezultatele sportive obţinute;
eleva Teodora Groza medaliată la olimpiadele
şcolare şi prof. Dan Floriţa Seracin pentru edu-

caţie şi învăţământ; actriţa Maria Voronca şi
scriitorul Gheorghe Schwartz, director al In-
stitutului Cultural Român din Timişoara, pen-
tru cultură; Staţia Lugoj din cadrul Serviciului
de Ambulanţă Timiş pentru domeniul social.

Premiul Special al galei a fost oferit de pri-
marul Francisc Boldea cicliştilor lugojeni re-
prezentaţi de Răzvan Crăciun, Cătălin Ţâru şi
Alin Roşu, pentru faptul că au promovat ci-
clismul şi au reuşit să readucă în opinia pu-
blică numele de „Oraş al bicicletelor” pentru
Lugoj.

Marele Premiu „Josif Constantin Drăgan”
a fost oferit dr. ing. Virginia Faur, cercetător în
domeniul medical, pentru contribuţii deosebite
în inventica românească din domeniul farma-
ceutic.

Momentele de divertisment au fost asigu-
rate de cunoscuţii artişti Stela Popescu şi Ale-
xandru Arşinel, precum şi de cântăreaţa
Claudia Popa. Liviu Savescu

Premiul de Excelenţă în Administraţie
pentru Compartimentul Investiţii din
cadrul Primăriei Municipiului Lugoj
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HOTĂRÂREA
privind acordarea distincţiei „CHEIA ORAŞULUI”

domnului profesor Streian Nicolae Pavel
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul domnului primar Francisc Constantin Boldea nr. 76174 din

20.11.2012;
Având în vedere Referatul Biroului Management Proiecte, Programe nr. 76171 din 20.11.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 25.10.2012 privind instituirea distinc-

ţiilor „TITLUL DE EXCELENŢĂ” şi „CHEIA ORAŞULUI” şi aprobarea Regulamentului pentru
acordarea acestora;

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic - Se acordă distincţia „CHEIA ORAŞULUI” domnului profe-

sor Streian Nicolae Pavel
Nr. 107 din 29.11.2012

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 23.02.2012 privind aprobarea

agendei acţiunilor sportive pe anul 2012, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local
Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 „Acţiuni sportive”

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

nr. 76.162  din 20.11.2012;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi com-

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

Lugoj;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit. a) pct. 5 şi 6 din

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

republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
I. - Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.02.2012 privind aprobarea agendei

acţiunilor sportive pe anul 2012, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local Capitolul 67.02
– „Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 „Acţiuni sportive” prin înlocuirea anexei cu
anexa la prezenta hotărâre.

II. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei economice şi Servi-
ciului public de administrare şi întreţinere a domeniului public.

Nr. 116 din 29.11.2012

HOTĂRÂREA
privind modificarea Art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 29.09.2011 privind

stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali şi a
Consiliului Local la întreţinerea copiilor în grădiniţele şi creşele din municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei de asistenţă socială comunitară nr. 19147 din 21.11.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Lugoj;
În conformitate cu Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor,

modificată şi completată;
În conformitate cu Ordinul 1955/1995 al Ministrului Sănătăţii privind aprobarea Normelor de

igienă privind unităţile pentru ocrotirea şi instruirea copiilor şi tinerilor, modificat şi completat;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit. a) pct.1 şi 2 din

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

republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
I. – Se modifică Art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 29.09.2011 privind stabilirea

nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali şi a Consiliului Local
la întreţinerea copiilor în grădiniţele şi creşele din municipiul Lugoj şi va avea următorul conţi-
nut:

„Art.1. – (1) Se aprobă nivelul alocaţiei de hrană la 6 lei/zi pentru creşe.
(2) Se aprobă nivelul alocaţiei de hrană la 7lei/zi pentru grădiniţele cu program prelungit (dar

nu mai puţin de 30 de lei /lună) şi pentru grădiniţa cu program săptămânal.
II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.12.2012.
III. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei economice şi Di-

recţiei de asistenţă socială comunitară.
Nr. 117 din 29.11.2012

HOTĂRÂREA
privind modificarea articolului 1.3. din Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Lugoj

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

nr. 72908 din 06.11.2012;
Având în vederea Adresa Clubului Sportiv Municipal Lugoj nr. 72541 din 05.11.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Lugoj;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001

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

blicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. – Articolul 1.3. din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Mu-
nicipal Lugoj, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 105 din 19.08.2002
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 45 din
30.05.2002, se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art.1.3. – Sediul CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL LUGOJ este în România, localitatea
Lugoj, str. Caransebeşului nr. 2B.”

Art.II. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului public de ad-
ministrare şi întreţinere a domeniului public şi Clubului Sportiv Municipal Lugoj.
Nr. 92 din 29.11.2012

La sfârşitul lunii noiembrie,
în preajma sărbătorii naţio-
nale, municipalitatea a oferit
lugojenilor un proiect sur-
priză. „Este vorba despre o lu-
crare de concepţie proprie, o
fântână arteziană iluminată,
amplasată pe râul Timiş, în
apropierea Podului de Fier, pe
care am realizat-o cu ajutorul
Meridian 22, în special al

domnului inginer Florea, şi al
specialiştilor de la Elba, care
au realizat partea electrică. Mă
bucur ca a reuşit să capteze
atenţia şi împreună cu podul
iluminat arhitectural să ofere
o privelişte frumoasă trecăto-
rilor”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Cele trei pompe care reali-
zează presiunea cu care apa se

ridică până la circa 12 metri
au fost instalate la o adâncime
de 4 metri în două bazine de
beton. Programul de funcţio-
nare este zilnic între orele 9-
12 şi 16-22, de primăvara
până în luna decembrie. În pe-
rioadele de îngheţ a apei sau
de sloiuri pe apă, instalaţia va
fi retrasă pe mal.

Aurel Jurubiţă

Proiect inedit pe râul Timiş
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HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului investiţii nr. 76781 din

23.11.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

al Municipiului Lugoj;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală – republicată, modificată şi com-
pletată;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin înlocuirea
anexelor privind „Fişele obiectivelor de investiţii” ale lucrărilor multianuale „Ca-
nalizare str. Bela Bartok, Cartier Balta Lată” şi „Branşamente apă în municipiul
Lugoj” cu anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
economice şi Compartimentului investiţii.

Nr. 111 din 29.11.2012

PROCEDURA DE RECONSTITUIRE / ÎNTOCMIRE
ULTERIOARĂ A ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Este reglementată de art. 55, 56 şi 57 din LEGEA 119/1996,
cu privire la actele de stare civilă - REPUBLICATĂ, cu mo-
dificările şi completările ulterioare.

Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă:
a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte;
b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certifi-
catul ori extrasul de pe acest act.
Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă:
a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă sau refuzată, deşi au
fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;
b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat con-
simţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.
Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, în-
soţită de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local
de evidenţă a persoanelor sau la ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii
administrativ-teritoriale competente să întocmească actul. În situaţiile prevăzute
la litera b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau la ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administra-
tiv-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul persoanei interesate.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului
public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei, prin dispoziţie a primarului,
care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere. Dispoziţia poate
fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul au-
toritatea emitentă.

Monica-Otilia David

ANUNŢ
Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor

Lugoj, Compartimentul Stare Civilă, anunţă programul de
lucru cu publicul în zilele nelucrătoare din perioada 

22.12.2012 – 02.01.2013:
Pentru preluare şi eliberare acte deces activitatea se desfăşoară între

orele 9.00-11.00 în următoarele zile: 
22, 24, 26, 29, 31.12.2012 şi 02.01.2013.

ANUNŢ
Program pentru sfârşitul de an al 

Serviciului de Impozite şi Taxedin cadrul 
Primăriei Municipiului Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj informează persoanele fizice şi juridice de pe raza oraşului că,
începând cu data de 24 decembrie 2012 până în data de 7 ianuarie 2013, se suspendă activitatea
de relaţii cu publicul din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe.

În ceea ce priveşte achitarea amenzilor de circulaţie şi a taxelor extrajudiciare de timbru, acestea
se pot achita în zilele de 3 - 4 ianuarie 2013, între orele 8.00 – 12.00.

Revelionul în stradă
Şi în acest an, Primăria Lugoj şi Casa de Cultură a Municipiului vor organiza
Revelionul în stradă pentru lugojeni. La eveniment, care va avea loc pe 31
decembrie între orele 22:30 şi 00:30, vor susţine concerte formaţiile Desant
din Timişoara şi Station U2 Tribute Band şi Room Service Brian Adams Tri-
bute Band din Budapesta. Aurel Jurubiţă
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Federaţia Română de Şah şi
hotelul RIN din Bucureşti au
organizat, în perioada 30 no-
iembrie – 2 decembrie, Cam-
pionatele naţionale de
dezlegări, şah rapid şi blitz pen-
tru seniori şi senioare, acestea
fiind ultimele competiţii ofi-
ciale din calendarul federaţiei
pe anul 2012.

La competiţia de dezlegări s-
au înscris 54 de şahişti (35 la
masculin şi 19 la feminin).
C.S.M. Lugoj a fost reprezentat
de marele maestru Vlad Jianu,
care a cucerit medalia de aur, şi
de maestra FIDE Paula Cră-
ciun, care s-a clasat pe locul 9.

La competiţia de şah rapid,
disputată în sistem open cu 9

runde, au participat 93 de şa-
hişti. Marele maestru Vlad
Jianu a reuşit să cucerească me-
dalia de aur cu 7,5 puncte din 9
posibile, argintul revenindu-i
coechipierului său, maestrul in-
ternaţional Alexandru Manea,
cu 7 puncte. La campionatul de
şah rapid feminin au participat
31 de şahiste, Paula Crăciun
clasându-se pe 13 locul cu 5
puncte.

Ultimul campionat a fost cel
de blitz, disputat în sistem open
cu 9 runde.

La masculin (91 participanţi)
cei doi reprezentanţi de la
C.S.M. Lugoj au reuşit, din
nou, să cucerească medaliile de
aur şi argint. Astfel, Vlad Jianu
s-a clasat pe locul 1 cu 7,5
puncte, iar Alexandru Manea pe
locul 2 cu 7 puncte. La feminin,
unde s-au înscris 33 de şahiste,
Paula Crăciun s-a clasat pe
locul 5 cu 6,5 puncte.

Bogo Anucin

Noi succese pentru
şahul lugojean

Gimnaştii juniori de la
C.S.Ş. Lugoj au făcut o figură
frumoasă la finala campiona-
tului naţional individual de ju-
niori care a avut loc în
perioada 1 – 3 noiembrie la
Sfântu Gheorghe. Cu un total
de 20 de medalii (7 de aur, 9
de argint şi 4 de bronz) clubul
lugojan a fost primul la numă-
rul medaliilor obţinute în con-
curs.

Rezultatele obţinute de cei
5 componenţi ai echipei au

fost următoarele:
Rafael Szabo:
bronz – individual compus
argint – paralele
argint – sol
argint – bară
Alexandru Bănicioiu:
argint – individual compus
aur – inele
aur – paralele
aur – bară
argint – cal cu mânere
Ionuţ Todor:
aur – individual compus

aur – inele
aur – paralele
aur – bară
bronz – sol
bronz – sărituri
Victor Bănicioiu:
bronz – individual compus
argint – inele
argint – bară
Andrei Savu:
aur – individual compus
argint – sol
argint – sărituri
Prof. Munteanu Aurel

Tinerii gimnaşti de la C.S.Ş. Lugoj 
au obţinut rezultate de excepţie la finala 

Campionatului Naţional Individual de juniori

Participând la finala campionatului naţional
al maeştrilor pe echipe şi individual, desfăşu-
rată în perioada 16 – 18 noiembrie la Oneşti,
echipa de gimnastică artistică băieţi a C.S.M.
Lugoj formată din Cotuna Vlad, Savu Andrei,
Ciucu Armando, Popa Adrian şi Cizmadia Ti-
beriu a cucerit medalia de bronz. Performanţele
individuale ale componenţilor echipei au fost
următoarele:

Cotuna Vlad (maestru seniori):
argint – individual compus

aur – bară fixă
argint – sol
bronz – inele
Savu Andrei (maestru speranţe):
aur – sol
argint – sărituri
Todor Ionuţ (maestru speranţe):
argint – inele
Popa Adrian (maestru speranţe):
aur – inele
bronz – cal cu mânere
Prof. Munteanu Aurel

Rezultate frumoase pentru gimnaştii 
de la CSM Lugoj

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate
la licitaţie în data de 28.12.2012, în
vederea închirierii, două spaţii si-

tuate în Bazarul Pieţei G. Coşbuc -
boxa 21 şi 22 pentru activitatea
Asociaţiilor în sprijinul Etniilor.

Suprafaţa unei boxe este de 24 mp.
Preţul de pornire al licitaţiei este de

1 leu/mp/lună.
Taxa licitaţiei - 50 lei.

Garanţia de licitaţie - 100 lei.
Dosarele pentru înscriere la licitaţie

se primesc până în data de
27.12.2012, ora 12.00.

Relaţii suplimentare, caietul de sar-
cini se găsesc la camera 112.

Având în vedere căderile de
zăpadă din ultimele zile, Primă-
ria Municipiului Lugoj reamin-
teşte persoanelor fizice sau
juridice care deţin în adminis-
trare, folosinţă sau în proprie-
tate imobile, că au obligaţia de
a curăţa zăpada şi gheaţa de pe
trotuare, precum şi să proce-
deze la îndepărtarea ţurţurilor
de gheaţă formaţi la nivelul
acoperişului, pentru evitarea
accidentării şi pentru asigurarea
unei circulaţii normale a pieto-
nilor. În cazul nerespectării
celor menţionate mai sus, con-
travenienţii vor fi sancţionaţi
conform H.C.L. 49/29.03.2001,
completată cu HCL nr.
27/23.02. 2012, cu amendă cu-
prinsă între 50 – 1.000 lei.

Obligaţii privind curăţarea zăpezii


