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Marţi, 28 februarie, a sosit la Primă-
rie primul lot, de 5.000 de hărţi pliante,
realizate împreună cu firma Schubert &
Franzke din Austria. Este încununată
astfel colaborarea de peste un an dintre
municipalitate şi firma austriacă. Prin
atragerea unor firme lugojene benefi-
ciare de publicitate în paginile hărţii s-
a reuşit acoperirea costurilor de editare,
astfel încât este posibilă distribuirea ei
gratuită într-o campanie de prezentare
a municipiului. „Vom deschide un In-
fochioşc, cel mai probabil într-una din-
tre vămile de la capetele Podului de
Fier. Aici, pe lângă aceste hărţi, vor fi
distribuite şi alte materiale de prezen-
tare care vor marca identitatea oraşului
nostru. Tot legat de punerea în valoare
a moştenirii istorice şi culturale a ora-
şului, intenţionăm amenajarea unui In-
fochioşc şi într-unul din parcurile
centrale ale oraşului. În prezent, se lu-
crează la proiect şi există deja un
model. Şi aici se vor distribui materiale
de prezentare”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Au început 
şi lucrările 
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de alimentare
cu apă

Personalităţi 
lugojene
George Dobrin,
primul prefect
român al 
Lugojului

pag. 4 pag. 3pag. 5 

Hărţi 
gratuite 
pentru 

vizitatorii
Lugojului

Iarna veritabilă şi condiţiile deose-
bit de vitrege din luna februarie au
rămas undeva în urmă. Pe zi ce trece,
semnele venirii primăverii, anotim-
pul renaşterii, încep să apară tot mai
pregnant. Pentru administraţia lugo-
jeană, apariţia condiţiilor meteo
prielnice dă semnalul reînceperii în
forţă a ambiţiosului program de in-
vestiţii derulat în ultimii trei ani.
„Marţi, 28 februarie, am dat ordinul
de începere a lucrărilor de asfaltare
pe 16 străzi din municipiu. Prima
stradă care se va asfalta va fi Jabăru-
lui, împreună cu Fundătura Jabăru-
lui. Apoi urmează în ordine: Cernei,
Astalaş, Paul Chinezu, Someşului,
Mureşului, Împăratul Traian, întreg
cartierul Ştrand, Strada Cotu Mic,
Bojinca, Poalele Viilor, Constantin

Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu,
Timişului şi Fagilor. De asemenea,
am demarat procedurile de achiziţii
pentru executarea lucrărilor de asfal-
tare a drumurilor din: cartierul Sta-
dion III; strada Paul Chinezu până la
str. Gheorghe Lazăr; cartierul Sta-
dion I de la strada Gheorghe Lazăr
până la strada Panait Cerna şi inte-
rior; întreg cartierul Ţesători şi Aleea
Ţesătorilor; strada Panait Cerna, de
la blocurile ANL până la strada Ca-
ransebeşului; strada Viorelelor în în-
tregime şi strada Romanilor. În
această perioadă am demarat lucră-
rile de amenajare a parcărilor din car-
tierul Ştrand şi din cartierul Cotu
Mic până între blocurile 27 şi 32, lu-
crări care vor trebui finalizate într-o
lună. În 29 februarie am scos la lici-

taţie execuţia tuturor parcărilor din
cartierul Ţesători, peste 100 de locuri
de parcare”, ne-a declarat primarul
municipiului.

În paralel are loc demararea licita-
ţiilor pentru repararea drumurilor as-
faltate din municipiu, precum şi
repararea a 15 kilometri de trotuare
din asfalt. Prioritate vor avea cartie-
rele Stadion I şi Stadion III. De ase-
menea, au demarat achiziţiile pentru
execuţia a 10.000 metri pătraţi de
trotuare dalate în zona centrală.

Tot în această perioadă reîncep şi
lucrările de reabilitare a canalizării în
oraş. Deja sunt în plină desfăşurare
lucrările de pe strada Romanilor, din
dreptul capelei din Cimitirul Ro-
mano-Catolic până la intersecţia cu
strada Coloman Wallisch. Dacă tim-

pul o va permite, după mijlocul lunii
martie se vor finaliza lucrările pe
acest tronson. Aceeaşi echipă va de-
mara apoi lucrările pe strada Avram
Iancu. Vineri, 9 martie, au demarat
lucrările pe strada Tudor Vladimi-
rescu, care a fost închisă circulaţiei
publice. Au fost stabilite şi modifică-
rile privind traficul în zonă. Autove-
hiculele de până la 7 tone vor circula
pe străzile Alexandru Vlahuţă, 1
Mai, Panselelor, Vlad Ţepeş, iar cele
de mare tonaj vor utiliza traseul Boc-
şei, Banatului, Cuza Vodă, Episcop
Dr. Ion Bălan, Caransebeşului, Cen-
tură. Lucrările vor dura circa o lună.
Cu aceeaşi echipă se vor executa în
continuare lucrări pe străzile Bela
Bartok şi Şirul Islazului. 

Aurel Jurubiţă

Vine primăvara şi odată cu ea reîncep în forţă investiţiile în oraş

Se continuă lucrările de asfaltare 
a străzilor şi de reabilitare a canalizării
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Persoanele care pleacă la
muncă în străinătate şi care îşi
lasă copiii în ţară, sunt obligaţi să
notifice Serviciul Autoritate Tu-
telară din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială Comunitară,
cu sediul în Lugoj, Piaţa Victo-
riei, nr. 4 (clădirea Primăriei, la

parter) în legătură cu această si-
tuaţie. Serviciul Autoritate Tute-
lară ţine evidenţa tuturor acestor
cazuri, realizând o situaţie com-
pletă cu privire la numărul de
copii ai căror părinţi sunt plecaţi
din ţară cu contract de muncă, în
scopul de a le oferi acestora spri-

jin, în cazul în care acest lucru se
impune. În prima fază, se oferă
servicii de informare şi consi-
liere, urmând ca ulterior, dacă
este necesar, să se furnizeze ser-
vicii sociale specializate. În ace-
laşi timp, dacă copilul este lipsit
temporar de ocrotire părintească,

se impune luarea unor măsuri de
protecţie, cum ar fi curatela sau
plasamentul. Actele necesare în
acest caz sunt declaraţia pe pro-
pria răspundere a părintelui că
are copii minori şi pleacă la
muncă în altă ţară (formular tip),
declaraţie pe propria răspundere
a persoanei în grija căreia rămân
copii (formular tip), copie după
certificatul de naştere al copiilor,
copie după actele de identitate
ale părintelui care pleacă, copie
după actele persoanei care va în-
treţine copiii, copie după certifi-
catul de căsătorie sau după
sentinţa de divorţ a părintelui
care pleacă (dacă este cazul).
Toate acestea se depun la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară, Serviciul Autoritate
Tutelară, Piaţa Victoriei, nr. 4,
camera 12, între orele 8.30 şi
11.00 (de luni până vineri). Pro-
gramul de sprijinire a acestor
copii de către D.A.S.C. Lugoj
are la bază Ordinul 219 din 15
iunie 2006, dar şi situaţiile de
fapt, rezultate în urma separării
copilului de părinţi.

Maria Elena Stămurean

Noi reguli pentru
repartizarea 

locuinţelor sociale
În Lugoj, 93% dintre cetăţeni sunt proprietari, iar restul de 7 %

solicită o locuinţă de la stat. La nivelul municipiului există aproxi-
mativ 400 de locuinţe în domeniul privat al statului, aflate în ad-
ministrarea SC Meridian 22 Lugoj şi închiriate persoanelor cu
domiciliul sau reşedinţa pe raza urbei, ce nu deţin în proprietate alt
imobil şi nici nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990. „În
urma analizelor efectuate împreună cu Compartimentul Tehnic şi
cu Serviciul Public pentru Administrarea şi Întreţinerea Domeniu-
lui Public s-a constatat că 50-60 de persoane locuiesc fără docu-
mente legale. Se constată, de asemenea, că o mare parte dintre

solicitanţii de locuinţe sociale, aproape 700, nu sunt cetăţeni ai Mu-
nicipiului Lugoj şi obţin prin diferite forme posibilitatea de a locui
la cineva din oraş (şedere provizorie). Aceştai nu lucrează în mu-
nicipiul Lugoj şi nici nu figurează ca flotant în oraş. Repartizarea
locuinţelor sociale se face pe baza unui regulament aprobat în Con-
siliul Local. Acest regulament trebuie modificat şi în acest sens am
întreprins un prim pas prin Dispoziţia Primarului cu numărul
100/29.02.2012. Prin aceasta am dispus constituirea Comisiei so-
ciale de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul de stat. În frun-
tea acestei comisii am numit-o pe d-ra consilier juridic Maria Elena
Stămurean”, a declarat primarul Francisc Boldea. În data de 6 mar-
tie a avut loc o întâlnire a comisiei, fiind stabilită o modalitate de
lucru pentru a se putea analiza toate cele 700 de dosare. Foarte
multe dintre dosare datează din perioada 1997-2008. Având în ve-
dere demararea procedurilor de verificare a dosarelor, ulterior con-
stituirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe din
fondul de stat, persoanele care au depus cereri pentru închirierea
unei locuinţe din fondul locativ de stat sunt rugate să se prezinte
de urgenţă la Compartimentul Avize Control Urban din cadrul Pri-
măriei Lugoj pentru completarea şi actualizarea dosarelor.

Aurel Jurubiţă

În atenţia părinţilor care pleacă
la muncă în străinătate

Primăria Municipiului Lugoj
şi Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară vor celebra în data
de 6 aprilie Ziua Internaţională a
Romilor. Tinerii romi vor porni
într-un marş de pe str. Caranse-
beşului, se vor opri pe platoul
Casei de Cultură a Sindicatelor,
unde îşi vor dovedi măiestria
într-ale dansului şi ale cântului.
Vor poposi apoi la Primăria Mu-

nicipiului Lugoj, unde beneficia-
rii Centrului comunitar de sprijin
vor mulţumi prin dans autorită-
ţilor locale. În final, la Podul de
Beton, vor fi aruncate pe apă
flori şi jerbe de flori în memoria
romilor ucişi de către nazişti în
cel de-al Doilea Război Mon-
dial. Este cel de-al patrulea an
consecutiv în care municipalita-
tea lugojeană sărbătoreşte alături

de minoritatea romă din Lugoj şi
Măguri această zi plină de cântec
şi culoare. La Congresul Mon-
dial al Romilor, desfăşurat la
Londra, în anul 1971, s-a luat de-
cizia ca ziua de 8 aprilie să de-
vină Ziua Internaţională a
Romilor din întreaga lume. Tot
atunci a fost adoptat, ca imn in-
ternaţional al romilor, cântecul
„Gelem, gelem”. De asemenea,

a fost adoptat şi steagul interna-
ţional al romilor, având jumăta-
tea de jos verde, simbol al
câmpurilor înverzite, şi jumăta-
tea de sus albastră, simbol al ce-
rului senin, iar la mijloc o roată,
simbolizând, pe de o parte,
soarta, roata succesiunii vieţilor,
iar pe de altă parte nomadismul,
în relaţie cu spaţiul originar al In-
diei. Maria Elena Stămurean

Ziua Internaţională a Romilor
marcată la Lugoj

„Acasă la cetăţean” - Curăţenia
de primăvară

Şi în acest an municipalitatea continuă programul „Acasă la
cetăţean” privind curăţenia de primăvară. Pentru Lugojul Ger-
man a fost stabilită data de 31 martie, iar în Lugojul Român
activitatea va continua în data de 7 aprilie. Locuitorii oraşului
sunt invitaţi să scoată deşeurile, în afară de moloz şi aparatură
electronică scoasă din uz, pentru a fi preluate de către utilajele
SC Salprest SA. Aurel Jurubiţă

Se consolidează drumul
la intrarea dinspre Făget

Municipalitatea a trimis o adresă către Compania Natională de
Drumuri şi Autostrăzi în care se atrăgea atenţia privind apariţia
unor denivelări pe porţiunea de drum de la intrarea în Lugoj dins-
pre Făget şi se solicita consolidarea şi repararea acestora. În răs-
punsul primit la începutul lunii martie se menţionează că a fost
trimis personal de specialitate la faţa locului care a semnalizat
corespunzător secţiunea respectivă de drum. De asemenea, s-a
precizat că lucrările de consolidare vor începe imediat ce timpul
o va permite. Compania Natională de Drumuri şi Autostrăzi are
în administrare porţiunea respectivă de drum şi are obligaţia de
a o reda circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Aurel Jurubiţă
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În cursul zilei de 27 februa-
rie, a avut loc o şedinţă tehnică
a conducerii administraţiei lo-
cale cu Hidroconstrucţia Bucu-
reşti, executantul lucrării de
reabilitare a reţelei de alimen-
tare cu apă din municipiu. S-a
discutat despre asigurarea su-
melor de bani pentru achitarea
lucrării. Conform convenţiei
dintre Municipiul Lugoj şi Mi-
nisterul Mediului şi Pădurilor,
finanţarea acestei lucrări se face
în proporţie de 75% de către
minister şi 25% de către muni-
cipalitate. Edilul şef a precizat
cu acest prilej că în următoarele
două săptămâni cota de 25%
care revine municipiului nostru
va fi achitată integral, deşi con-
venţia cu ministerul se întinde
până în decembrie 2013. Primă-
ria face în mod continuu demer-
suri pentru suma care trebuie sa
vină de la Ministerul Mediului.
Astfel, o delegaţie din partea
Primăriei a fost prezentă la mi-
nister reuşindu-se alocarea unei
tranşe de 4.500.000 lei din cota
ce revine ministerului pe acest
an. Pentru a doua jumătate a
anului, ministerul va trebui să
aloce conform convenţiei încă
3.500.000 lei. În data de 5 mar-
tie s-a desfăşurat din nou o şe-
dinţă de lucru cu firma
Hidroconstrucţia. „Au fost re-
mediate toate problemele de pe

magistrala principală, au fost
spălate conductele, a fost legat
cartierul „Timişoarei” pe ma-
gistrala nouă, iar atunci când
condiţiile meteo vor fi favora-
bile vor demara lucrările de
conectare la noua magistrală a
cartierelor Micro V, Micro IV,
Micro III, Micro II şi Micro I.
Astfel, locuitorii acestor car-
tiere vor beneficia de apă pota-
bilă de cea mai bună calitate”, a
declarat edilul şef. Au mai fost
înlocuite şi pompele de la Uzi-
nele de Apă numărul 1 şi 2 şi au
fost denisipate cele şase foraje.

Împreună cu firma de proiectare
a fost stabilit un grafic de prio-
rităţi în ceea ce priveşte derula-
rea lucrărilor de reabilitare a
alimentării cu apă. „Începând
cu data de 12 martie se lucrează
pe străzile: Cernei, Astalaş, Jiu-
lui şi Caransebeşului. Cea mai
importantă lucrare este traver-
sarea cu magistrala de 400, din
zona Parcului „George
Enescu”, în vederea realizării
noului sens giratoriu, lucrare
care va începe de luni, 19 mar-
tie, şi care va închide inelul pe
strada Gh. Doja şi Jabărului.

Când se va finaliza această lu-
crare, cetăţenii din zonă vor be-
neficia de apă la parametri
superiori de calitate şi presiune.
În presă apar diverse persoane
care semnalează problemele cu
apa şi canalizarea, pe care le în-
tâmpină cetăţenii din oraşul
nostru, ca şi când până acum
aceste persoane ar fi trăit altun-
deva. Aceste probleme sunt de
fapt vechi de 15 ani, nerezol-
vate de cei care au avut înainte
oraşul în administrare”, a mai
adăugat edilul şef.

Liviu Savescu

Au început şi lucrările la 
reţeaua de alimentare cu apă

Datând de la începutul seco-
lului XX, clădirea care este as-
tăzi sediul administraţiei locale
lugojene a cunoscut în 2010 şi
2011 un amplu proces de rea-
bilitare a acoperişului, respec-
tiv faţadei. Municipalitatea nu
se va opri însă aici şi va conti-
nua eforturile de punere în va-
loare a acestui adevărat simbol
al Lugojului. „În data de 6
martie am dat ordinul de înce-
pere a lucrărilor care se vor
desfăşura pe o suprafaţă de 340
de metri pătraţi. În primul
rând, va fi îndepărtat în totali-
tate stratul existent, apoi vom

turna 10-12 cm de beton pentru
a fi nivelată suprafaţa. Ur-
mează apoi o şapă şi, în final,
dalele din granit”, a precizat
domnul Primar. Lucrările de
modernizare a trotuarului din
faţa Primăriei au demarat în
data de 12 martie.

De asemenea, au început lu-
crările la iluminatul arhitectu-
ral al Primăriei. Lucrările se
desfăşura în două schimburi
pentru a se finaliza înainte de
sărbătorile pascale. Cablurile
vor fi trase prin interior pentru
a nu afecta faţada clădirii.

Aurel Jurubiţă

Clădirea Primăriei
se pune în valoare

În urma numeroaselor probleme create de câinii fără stăpân,
semnalate de tot mai mulţi cetăţeni ai oraşului, municipalitatea a
luat decizia de a pune în practică un amplu proiect de prindere,
adăpostire şi îngrijire a câinilor în cadrul a două adăposturi. Pentru
început, au demarat lucrările la noul adăpost. Acestea se vor des-
făşura în ritm susţinut, astfel că până în 15 aprilie se va face prin-
derea şi adăpostirea tuturor câinilor fără stăpân din oraş. În
perioada imediat următoare se va achiziţiona toată medicamentaţia
necesară pentru îngrijirea animalelor. „Sper ca prin măsura pe care
am luat-o, problema câinilor vagabonzi din Lugoj, după patru ani
de zile, să fie rezolvată complet. Am moştenit un număr de circa
2.500 de câini fără stăpân, i-am crotaliat, i-am sterilizat, i-am vac-
cinat, i-am deparazitat, am investit foarte mulţi bani şi am ajuns în
prezent la 296. Acum a venit timpul pentru etapa a 2-a în care îi
vom ridica pe toţi, indiferent dacă 2-3 persoane se opun, şi îi vom
trece în noul adăpost la care lucrăm în prezent. Acest lucru îl facem
atât pentru protecţia persoanelor adulte, cât mai ales a copiilor din
cartierele oraşului”, a subliniat edilul şef.

Raoul Rusalin

Au început lucrările la
noul adăpost de câini

Modernizarea Ştrandului Municipal şi realizarea bazinului aco-
perit sunt tot mai aproape de a deveni o certitudine. La solicitarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achi-
ziţiilor Publice, au fost efectuate câteva modificări la caietul de
sarcini, astfel încât vineri, 9 martie, a fost afişată pe site-ul Siste-
mului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) achiziţia publică
privind execuţia lucrărilor de modernizare a Ştrandului Municipal.
La sfârşitul lunii martie, va fi demarată pe S.E.A.P şi achiziţia pri-
vind execuţia bazinului acoperit din cadrul  aceluiaşi complex. In-
vestiţia va fi una de anvergură şi va plasa Lugojul în rândul
oraşelor care pot oferi populaţiei servicii de agrement şi recreere
de calitate. Aurel Jurubiţă

A demarat 
modernizarea

Ştrandului 
Municipal

Iarna grea, mai ales valurile
succesive de ninsori din luna
februarie, a pus la grea încer-
care eforturile autorităţilor de a
menţine condiţii normale de
circulaţie pe străzile oraşului.
„În acele momente am luat o
hotărâre importantă. Am dat
dispoziţie ca pe străzile oraşului
utilajele de deszăpezire să nu
coboare lama mai aproape de 5
cm de suprafaţa drumului şi să
se utilizeze clorura de magne-
ziu pentru topirea stratului de
zăpadă rămas. Observ astăzi cu
satisfacţie că decizia mea de
atunci a fost cea corectă. Am
reuşit astfel să protejăm drumu-
rile pe care în ultimii ani am
făcut investiţii importante şi să
nu fim nevoiţi să cheltuim
acum sume mari pentru repara-
rea lor. Cer scuze şoferilor pen-
tru neajunsurile de atunci, care
au fost însă trecătoare, şi astăzi
pot să constat cu bucurie că
străzile din Lugoj au ieşit din
iarnă cu pagube neînsemnate în
comparaţie cu cele ale altor
oraşe din ţară. Am cerut SC
Salprest SA să înceapă mătura-
rea carosabilului în vederea în-
lăturării nisipului folosit la
acţiunile de deszăpezire. În
continuare, se va face spălarea

sub presiune. Am achizionat în
acest sens o pompă de mare
presiune. Se va trece apoi la re-
facerea marcajelor rutiere, acti-
vitate urmată de văruirea
pomilor de pe marginea străzi-
lor, în afara celor din parcuri.
Aici aş dori să fac un apel la po-
pulaţie pentru ca fiecare să-şi
văruiască pomii din faţa casei.
Toate aceste lucrări vor trebui
încheiate înainte de sărbătorile
de Paşte. Am solicitat, de ase-
menea, Serviciului Sere şi Spa-
ţii Verzi fasonarea pomilor şi
executarea tăierilor de primă-
vară necesare, precum şi com-
pletarea cu 100 de puieţi de
salcie a malurilor Timişului”, a
declarat edilul şef. 

Aurel Jurubiţă

Oraşul se pregăteşte 
pentru sărbătorile de Paşte
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O realitate istorică conferă Lugojului celei
de-a doua jumătăţi a secolului al XIX –lea titlul
de capitală spirituală a Banatului, oraşul fiind
dominat în epocă de familiile Rădulescu, Bre-
diceanu, Vlad, Popovici, Dobrin, Vidu, Bra-
nişte, Petrovici, din rândul cărora se vor ridica
personalităţi de prestigiu.

Născut la Lugoj, în 19 aprilie 1862, George
Dobrin îşi leagă numele de o prolifică activi-
tate, de peste jumătate de secol, pe teren naţio-
nal, politic, social, cultural, economic, artistic,
bisericesc şi şcolar. Părinţii săi, Constantin şi
Constanda Dobrin, l-au predestinat meseriei de
cojocar, pentru a duce mai departe tradiţia fa-
miliei; lui G. Dobrin i-a fost hărăzit însă un alt
destin.

Elev al şcolii Confesionale Ortodoxe din
Lugoj, apoi al Liceului „Coriolan Brediceanu”,
G. Dobrin îşi va desăvârşi formaţia intelectuală
şi profesională în mediul universitar al Vienei,
Debreţinului şi Budapestei, unde va activa şi
ca membru al societăţilor „România Jună” şi
„Petru Maior”- adevărate centre de educaţie
politică românească.

Bine pregătit profesional, el va obţine în
anul 1888 titlul de doctor în drept, făcându-şi
apoi stagiatura în cabinetul avocaţial al lui Co-
riolan Brediceanu. În acelaşi an, se căsătoreşte
cu Elena, fiica avocatului şi primarului oraşului
Lugoj, Constantin Rădulescu. Se impune cu-

rând în rândul colegilor de bară şi, după moar-
tea socrului său, în 1895, G. Dobrin va deveni
unul din avocaţii celebrei familii Mocioni.

Încă din timpul liceului, conştient de nece-
sitatea cultivării limbii române, G. Dobrin este
iniţiatorul şi organizatorul „Societăţii de lectură
a studenţilor români din arhigimnaziul Lugoj”,
fondată între anii 1879-1880. Într-un spaţiu al
convergenţelor culturale cum era Banatul, aso-
ciaţiile teatrale sub forma trupelor de diletanţi
existau încă de la mijlocul secolului al XIX-
lea, ele încercând să substituie, prin cultură, ex-
cluderea românilor din sistemul
politico-administrativ.

Iniţiată de G. Dobrin (vechi diletant, pregătit
în domeniu de un actor de la Burgtheater din
Viena), în 23 septembrie 1908, filiala lugo-
jeană a „Societăţii pentru fond de teatru
român” a oferit o formă instituţionalizată, pro-
motoare a ideii de teatru naţional în teritoriile
româneşti din imperiu, ea devenind în scurt
timp, cea mai importantă din Banat. Vigoarea
calităţilor sale artistice înnăscute şi vocea plă-
cută, determină afirmarea încă din tinereţe a lui
G. Dobrin ca actor diletant, cântăreţ de operă
şi membru activ al „Reuniunii române de cân-
tări şi muzică”.

Pentru activitatea sa de excepţie, este numit
în 1903, preşedinte onorific al acesteia, în
această calitate realizând un lucru de excepţie
pentru viaţa spirituală a epocii – participarea
cântăreţilor bănăţeni la Expoziţia Jubiliară din
1906 din Bucureşti. Convins de importanţa
prestigiului de care trebuie să beneficieze bi-
serica ortodoxă în Banat, G. Dobrin, ca mem-
bru al Sinodului Diecezan al Caransebeşului,
va susţine aducerea lui Miron Cristea, ca epis-
cop al Caransebeşului. O vastă corespondenţă
cu ierarhii bisericii ortodoxe şi, în egală mă-
sură, cu cei ai bisericii greco-catolice, atestă in-
teresul lui G. Dobrin faţă de majorele probleme
bisericeşti ale vremii.

Tenacitatea şi curajul îl vor determina pe G.
Dobrin să se implice în mişcarea naţională şi
politică, asumându-şi riscul ce-l comporta o
astfel de atitudine. Se va înscrie ca apărător de
prestigiu în procesul Memorandului, a avoca-
tului din Siria, Titus Mera, scos din cauză în
urma reuşitei sale pledoarii. Membru al Parti-
dului Naţional Român, după moartea omului
politic Coriolan Brediceanu, în 1909, G.Dobrin

va deveni preşedinte al filialei bănăţene a par-
tidului, calitate în care, organizează în perioada
1901-1918 o serie de manifestări naţionale de
răsunet în întregul Banat.

Conştient fiind că eforturile depuse ar fi za-
darnice fără un organ de publicitate în Banat,
G. Dobrin reuşeşte în 1901 să lanseze în Lugoj
ziarul „Drapelul”, bucurându-se de sprijinul
moral şi material al familiilor Mocioni şi Bre-
diceanu, dar şi al multor meseriaşi şi intelec-
tuali lugojeni, la conducerea lui fiind numit
Valeriu Branişte. Articolele de presă publicate
în acest ziar de G.Dobrin, sub diverse pseudo-
nime (Uica, Delanoi), dezvăluie efectele nega-
tive ale politicianismului şi guvernării care au
dus ţara la sărăcie în special în Ardeal şi în
Banat, el susţinând ideea descentralizării şi o
nouă reformă administrativă în sensul organi-
zării României pe provincii.

Corespondenţa lui G. Dobrin cu numeroşi
oameni politici de primă mărime ai momentu-
lui (Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Vasile Lucaciu,
G.Pop de Băseşti) atestă implicarea lui în miş-
carea naţională a românilor din Banat şi Tran-
silvania, atât înaintea, cât şi după Primul
Război Mondial.

După realizarea Marii Uniri, G. Dobrin va
organiza, cu însufleţire, primirea armatei ro-
mâne în Lugoj, el conducând delegaţia româ-
nilor bănăţeni la Bekeş-Csaba, pentru a fi
prezentată regelui Ferdinand I, neezitând să
primească însărcinarea importantă, dar în egală
măsură dificilă, de-a fi primul prefect român al
judeţului Caraş-Severin, teritoriu aflat în acel
moment sub ocupaţia armatei franceze. Omul
politic va face toate demersurile în vederea in-
troducerii administraţiei româneşti în Banat.

George Dobrin rămâne un luptător activ şi
în perioada interbelică, reprezentând interesele
Banatului în calitate de senator al Parlamentu-
lui României Mari, în perioada 1930-1933. A
susţinut în discursul său politic şi în presă ne-
cesitatea unei noi reforme administrative, pe
linia descentralizării, cerând reprezentare în
guvern pentru Banat, la nivel de ministru.
Adept al preţuirii şi conservării trecutului pen-
tru viitorime, a iniţiat alături de alţi lugojeni o
vastă campanie pentru aducerea în ţară a ose-
mintelor oamenilor politici bănăţeni - Eftimie
Murgu şi A.C.Popovici.

George Dobrin, se stinge din viaţă pe 6 iulie
1952, la venerabila vârstă de 90 de ani.

Daciana Vuia

Personalităţi lugojene
George Dobrin, primul prefect român al Lugojului

În ideea perpetuării în memoria colectivă a imaginii unor prestigioşi
oameni politici şi de cultură, de numele cărora se leagă istoria oraşului
nostru, Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj organizează
pe data de 20 martie, orele 13.00, la Galeria „Pro Arte” Lugoj, o expo-
ziţie şi un simpozion aniversativ – „Personalităţi lugojene la ceas ani-
versar. George Dobrin - 150 ani de la naştere”. Manifestarea va fi
onorată de prezenţa doamnei Maia Dobrin, nepoata omului politic, care
va rememora, într-o autentică lecţie de istorie locală, momente din viaţa
familiei Dobrin, o familie a cărei istorie se leagă intrinsec de cea a ora-
şului nostru. Despre realitatea spirituală a Lugojului de la sfârşitul se-
colului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, dar şi despre
activitatea culturală a lui George Dobrin, va susţine o alocuţiune mu-
zeograful Daciana Vuia, iar despre importanţa activităţii politice a avo-
catului şi senatorului George Dobrin va vorbi muzeograful Răzvan
Pinca, prof. Constantin Stan susţinând o comunicare despre personali-
tatea complexă a lui G. Dobrin. Manifestarea este realizată în parteneriat
cu elevii şi cadrele didactice ale Colegiului Naţional „Coriolan Bredi-
ceanu” - coordonator prof. Florin Bombescu, Colegiului Naţional „Iulia
Hasdeu”- coordonator prof. Horaţiu Suciu şi Centrul de Informare şi
Consiliere şcolară al Colegiului Naţional „Iulia Hasdeu”, coordonat de
Inspectoratul de Poliţie Timiş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.
Expoziţia, ce cuprinde obiecte din patrimonial Muzeului lugojean (fo-
tografii de epocă, manuscrise, obiecte ce au aparţinut lui George Dobrin
etc.), poate fi vizitată în perioada 20-31 martie, între orele 8.00-16.00,
la Galeria „Pro Arte” Lugoj. Daciana Vuia

Vineri, 9 martie, la ora 13.00, la Secţia de
Carte Franceză a Bibliotecii Municipale Lugoj,
s-a desfăşurat a IX-a ediţie a Premiilor anuale
„Cititorul Anului”, pentru anul 2011. Astfel, au
fost acordate: Diploma de Excelenţă – doam-
nei profesoare Simona Avram, de la Colegiul
Naţional „Iulia Hasdeu” din Lugoj, pentru cea
mai bună colaborare cu Biblioteca Municipală
Lugoj; Diploma de Fidelitate şi Premiul „Cel
mai vârstnic colaborator” – domnului profesor
Nicolae Streianu, pentru cea mai bună colabo-
rare cu Biblioteca Municipală Lugoj; Premiul
pentru colaborare – elevului Silviu Boldea,
clasa a IX-a a Colegiului Naţional „Iulia Has-
deu” Lugoj, pentru cea mai bună colaborare cu

Secţia Biblionet a Bibliotecii Municipale
Lugoj; Premiul „Cititorul Anului” – elevei
Alexandra Petruţa, clasa a X-a la Colegiul Na-
ţional „Iulia Hasdeu” din Lugoj, pentru cea
mai bună cititoare a Secţiei pentru Copii şi Ti-
neret din cadrul Bibliotecii Municipale Lugoj;
Premiul „Cel mai tânăr cititor” al Secţiei pen-
tru Copii şi Tineret din cadrul Bibliotecii Mu-
nicipale Lugoj, lui Cristian Ioan Popescu, de la
Grădiniţa Germană Nr. 5 din Lugoj; Premiul
„Cel mai tânăr cititor” al Secţiei pentru Copii
şi Tineret din cadrul Bibliotecii Municipale
Lugoj, elevului Darian Ştefan Bîrsan, de la
Şcoala cu clasele I-VIII „Eftimie Murgu” din
Lugoj. Adriana Weimer

Premiile anuale ale Bibliotecii Municipale

Joi, 15 martie, Biblioteca Mu-
nicipală din Lugoj a organizat
la Galeria „Pro Arte”, de la ora
17.00, lansarea volumului „Af-
ganistan 10 ani plus – războiul
meu – ”, semnat de jurnalistul
reşiţean Mario-Hadrian Balint
– corespondent de război, ac-
tualmente corespondent spe-
cial al Societăţii Române de

Radio. Într-o prezentare gra-
fică deosebită, cartea cuprinde,
alături de o sugestivă galerie
foto, mărturiile reporterului
Mario Balint, o radiografie
personală a autorului asupra
războiului şi a consecinţelor
grave ale acestuia, atât din
punct de vedere militar, social,
economic, religios, dar şi cul-

tural. Mario Balint este autorul
a 16 cărţi. Volumul „Afganis-
tan 10 ani plus – războiul meu
– ”, semnat Mario Balint, a
fost prezentat la Lugoj de jur-
naliştii Cristian Ghinea şi Ion
Moldovan. Moderator: Hen-
rieta Szabo, directoarea Biblio-
tecii Municipale Lugoj.             

Adriana Weimer

Expoziţie şi simpozion ani-
versar George Dobrin 

- 150 ani de la naştere -

În urma demersurilor între-
prinse de către Primărie, Di-
recţia Judeţeană pentru
Cultură şi Patrimoniu Naţio-
nal Timiş a transmis acordul
pentru reconstituirea basore-
liefurilor şi a inscripţionărilor
de pe Monumentul Unirii din
Lugoj (Soldatul cu Puşca).
Acordul a fost primit cu con-
diţia ca lucrările să fie execu-
tate cu personal specializat şi
autorizat. „Au fost adresate
mulţumiri Primăriei Munici-
piului Lugoj şi Asociaţiei Pa-
sărea Măiastră pentru
preocuparea de a păstra şi
pune în valoare monumentele
care cinstesc evenimentele din
istoria României. Acest mo-
nument a fost vitregit în pe-
rioada comunistă şi lipsit de
trei basoreliefuri din bronz,

aplicate pe soclu. În aceeaşi
perioadă, de sub basorelieful
ce reprezintă Lupoaica îm-
preună cu Romulus şi Remus
a fost înlăturată următoarea
chemare patriotică: „Români,
toţi într-o ţară, ori toţi într-un
mormânt”. Dintre cele trei ba-
soreliefuri au fost reconstituite
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 mula-
jul”, a precizat şeful executi-
vului local. Pentru a respecta
autenticitatea monumentului
şi din respect pentru înaintaşi,
se va realiza şi inscripţionarea
în piatră a textului amintit mai
sus.

Aurel Jurubiţă

Lansare de carte: Mario Balint –„Afganistan 10 ani plus – războiul meu –”

S-a primit acordul pentru recon-
stituirea Monumentului Unirii



martie 2012

Sâmbătă, 10 martie, specta-
torii veniţi la Sala Sporturilor
„I. K. Ghermănescu” pentru a
asista la meciul de volei dintre
C.S.M. Lugoj şi Argeş Volei
Piteşti au fost martorii unui mo-
ment emoţionant. Primarul
Francisc Boldea a acordat o di-
plomă de excelenţă uneia din
personalităţile sportive ale ora-
şului nostru, fostul înotător şi
poloist Hermann Deutsch. Mo-
mentul, răsplatit cu aplauze ge-
neroase de toţi cei prezenţi, se
constituie într-o recunoaştere a
contribuţiei importante pe care
„Nea Harry”, cum este cunos-
cut în Lugoj, a adus-o la dez-
voltarea sportului lugojean, atât
ca sportiv, dar mai ales ca an-
trenor de polo şi profesor de
înot. Generaţii întregi de copii
lugojeni au deprins tainele în-
otului de la el.

Născut în Lugoj în urmă cu
86 de ani, Hermann Deutsch a
urmat şcoala primară evreiască
şi apoi patru clase de liceu la
„Coriolan Brediceanu”, dar

vremurile tulburi din preajma şi
din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, când evreii au
avut de suferit, l-au împiedicat
să urmeze mai departe cursurile
şcolii. S-a dedicat apoi profe-
siei, din 1951 lucrând neîntre-
rupt 37 de ani în cadrul
aceleiaşi întreprinderi.

Pe plan sportiv s-a remarcat
mai întâi ca înotător şi jucător
de polo în echipa oraşului, care
activa pe atunci în divizia B. A
urmat în 1965 cursurile şcolii
de antrenori din cadrul Institu-
tului de Cultură Fizică şi Sport
din Bucureşti, revenind apoi ca
antrenor la Lugoj.

Fire polivalentă, s-a implicat
şi în alte sporturi, a fost arbitru
de handbal, de volei şi a practi-
cat ca amator şi patinajul. Într-
un capitol din cartea „Memoria
salvată: Evreii din Banat, ieri şi
azi”, coordonată de Smaranda
Vultur, apărută la Editura Poli-
rom, Hermann Deutsch spunea
printre altele: „Prin 1950-1952,
am reuşit să introducem la

bazin instalaţie electrică noc-
turnă. Am fost primul oraş din
ţară cu bazin care făcea concur-
suri nocturne. La Lugoj s-a
ţinut finala Campionatului Na-
ţional de Juniori în nocturnă.
Era ceva deosebit pentru ţară.
Nimeni până atunci nu reuşise,
nici Bucureştiul n-avea. Nu era
o instalaţie performantă, dar era
una bună, dacă s-au putut ţine
campionate naţionale”.

Primarul Municipiului i-a
mulţumit lui Harry Deutsch
pentru tot ce a făcut pentru
sportul lugojean şi l-a asigurat
că proiectele actuale ale muni-
cipaltăţii de reabilitare a Ştran-
dului şi de construire a noului
bazin acoperit vor reda lugoje-
nilor posibilitatea de a practica
din nou cu plăcere înotul, iar
condiţiile puse la dispoziţie vor
fi unele de excepţie. În final,
edilul şef i-a urat multă sănătate
şi puterea de a fi alături în con-
tinuare de mişcarea sportivă
din oraşul nostru.

Aurel Jurubiţă

A fost omagiat Hermann
„Harry” Deutsch

Continuă modernizarea
Spitalului Municipal

În continuarea eforturilor de modernizare a Spitalului Munici-
pal, depuse de municipalitate după preluarea în administrare a in-
stituţiei, au fost întreprinse demersuri la Ministerul Finanţelor în
vederea creşterii plafonului cheltuielilor de personal pentru Mu-
nicipiul Lugoj şi în special pentru Spitalul Municipal, obiectiv im-
portant din oraş. „Având în vedere că de la 1 iulie 2010 au fost
achitate toate datoriile (3.200.000 lei) şi nu au fost necesare redu-
ceri de personal, în prezent, prin plecarea unei părţi din personalul
medical, în special infirmiere, am solicitat să ni se ofere prilejul
completării unor posturi. Sper ca până în luna aprilie acest lucru
să poată fi realizat. În altă ordine de idei, programul ambiţios de-
marat la Spitalul Municipal va reîncepe din luna martie prin de-
mararea unor licitaţii pentru noi modernizări de secţii, precum şi
prin noi achiziţii de echipamente moderne”, a declarat şeful exe-
cutivului local.

Aurel Jurubiţă

Măsuri de eficientizare
în Primărie

Volumul mare de lucru din cadrul Direcţiei de Investiţii şi
necesitatea eficientizării activităţii în acest sector deosebit de
important din Primărie au impus delegări de sarcini pe o pe-
rioadă de timp pentru desfăşurarea normală a activităţii. În acest
sens, începând cu luna martie au fost detaşaţi: de la Comparti-
mentul Tehnic, ing. Radu Răduţ, pentru probleme de investiţii
legate de partea mecanică şi cea electrică; de la Compartimentul
Urbanism, ing. Nicolae Ivaşcu, absolvent al Facultăţii de Con-
strucţii, pentru investiţiile din domeniul construcţiilor; de la
D.A.S.C. Lugoj, economist Vasile Puzderie, pentru a gestiona
legătura dintre Direcţia de Investiţii şi Direcţia Economică.
„Am stabilit pentru fiecare sarcini, pe obiective de investiţii, în
aşa fel încât urmărirea şi realizarea obiectivului să fie mult mai
operativă. În această perioadă, cele două direcţii desfăşoară cea
mai intensă şi cea mai grea muncă din cadrul Primăriei”, a de-
clarat şeful executivului.

Aurel Jurubiţă

Încep lucrările de 
reabilitare a Bisericii
„Adormirea Maicii

Domnului”
În urma discuţiilor purtate de municipalitatea lugojeană cu

Mitropolia Banatului, cu sprijinul Prea Sfinţiei Sale Paisie Lu-
gojanul şi a Protopopiatului Ortodox Lugoj, cu ajutorul Prea
Onoratul Părinte Protopop Ioan Cerbu, odată cu clarificarea dis-
cuţiilor cu firma constructoare, în cursul lunii martie încep lu-
crările de reabilitare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.
„Deşi execuţia acestei lucrări este prevăzută a se derula pe par-
cursul a doi ani, sperăm ca până în luna octombrie a acestui an
să fie finalizate marea parte a lucrărilor”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Propunerile privind reţeaua şcolară,
înaintate de municipalitate către Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Timiş au primit avi-
zul conform, iar Consiliul Local al
Municipiului Lugoj, în şedinţa din 23 fe-
bruarie, a aprobat noua reţea şcolară. La
propunerea privind reţeaua şcolară făcută
de executiv, s-a ţinut cont de realităţile din
învăţământul lugojean. „În şedinţa din luna
decembrie am atras atenţia tuturor directo-
rilor de unităţi şcolare de pe teritoriul ora-
şului, care au fost puşi în funcţie pe criterii
politice de către PDL, să fundamenteze în

mod realist bugetele pe 2012 ale instituţii-
lor pe care le conduc, în funcţie de standar-
dul per elev stabilit de către minister prin
Legea nr. 1 pe 2011. Cu regret, constat că
Ministerul Educaţiei, Trezoreriile, Direc-
ţiile de Finanţe nu au ţinut cont că bugetul
este aprobat pe trimestre şi nu pe luni ca-
lendaristice. Din acest motiv s-au întâmpi-
nat probleme cu salariile cadrelor didactice
în luna ianuarie, probleme care apar şi cu
salariile pe luna februarie. La alocarea fon-
durilor pentru învăţământ se asigură în mod
eronat doar salariile, nu şi viramentele către

stat aferente acestor salarii. Prin urmare am
solicitat în scris Ministerului Finanţelor ca
în cursul aceleiaşi luni să se asigure mai
întâi salariile profesorilor, apoi şi plata vi-
ramentelor către stat. De două luni am atras
atenţia tuturor conducătorilor celor 15 cen-
tre financiare că în acest mod au un deficit
în buget care generează probleme la plata
salariilor cadrelor didactice. Am atras, de
asemenea, atenţia că aceleaşi probleme le
vor avea şi privind cheltuielile materiale,
deşi municipalitatea a dublat alocarea bu-
getară pentru cheltuielile materiale (de la
2.000.000 lei cât aveau iniţial pe baza stan-
dardelor per elev, la suma de 3.800.000 lei).
Am solicitat ca Trezoreria şi Direcţiile Fi-
nanţelor Publice să înţeleagă acest lucru,
pentru ca profesorii să-şi poată primi banii
la timp, iar şcolile să-şi poată achita cheltu-
ielile materiale necesare”, a subliniat edilul
şef. A fost transmisă o adresă Administraţiei
Finanţelor Publice Timiş, prin care se sem-
nalează faptul că fondul de salarii al perso-
nalului didactic din municipiu este
insuficient, periclitând astfel acordarea sala-
riilor pe luna februarie. Cu acest prilej a fost
solicitată suplimentarea fondului de salarii
pe trimestrul I, din cotele defalcate de TVA.
„Vreau să vă informez că noi am găsit totuşi
o soluţie pentru ca profesorii să-şi primească
salariile, însă este doar o soluţie provizorie,
pentru că nu există posibilitatea achitării şi
a viramentelor către stat aferente salariilor”,
a concluzionat primarul municipiului.

Aurel Jurubiţă

Probleme cu salariile 
cadrelor didactice
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HOTĂRÂREA
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”
Nr. 32 din 23.02.2012

Art.1. - (1) Se aprobă agenda 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”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotă-
râre.

(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei economice şi Serviciului public de administrare şi

întreţinere a domeniului public.

HOTĂRÂREA

privind stabilirea costului mediu
lunar de întreţinere pentru persoa-

nele vârstnice instituţionalizate la Că-
minul pentru persoane vârstnice

Nr. 39 din 23.02.2012

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere
pentru persoanele vârstnice instituţionalizate la Căminul pentru
persoane vârstnice la 504 lei/persoană/ lună.

Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu
data de 01.03.2012, dată la care se abrogă Hotărârea Consiliului
Local nr. 39 din 24.02.2011 privind stabilirea costului mediu lunar
de întreţinere pentru persoanele vârstnice instituţionalizate la Că-
minul pentru persoane vârstnice.

HOTĂRÂREA

privind aprobarea acoperirii de-
finitive a deficitului secţiunii de
dezvoltare, pentru anul 2011, în

sumă de 2.452.773,33 lei, din exce-
dentul anului 2010

Nr. 38 din 23.02.2012
Art.1. - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului sec-

ţiunii de dezvoltare, pentru anul 2011, în sumă de 2.452.773,33
lei din excedentul anului 2010.

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

HOTĂRÂREA

privind trecerea din domeniul privat
în domeniul public al municipiului
Lugoj a unui teren în suprafaţă de

36.203 m.p, situat în municipiul Lugoj,
str. Timişoarei, Zona M.A.N, înscris în

CF. nr. 406494 Lugoj, nr. cadastral
406494, în vederea amenajării de dru-

muri, trotuare, zone libere şi alei

Nr. 40 din 23.02.2012

Consiliul Local al Municipiului Lugoj
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Se aprobă trecerea din domeniul privat în do-
meniul public al municipiului Lugoj a unui teren, în suprafaţă de
36.203 m.p, situat în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, Zona
M.A.N, înscris în CF. nr. 406494 Lugoj, nr. cadastral 406494, în
vederea amenajării de drumuri, trotuare, zone libere şi alei.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriu-
lui.
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În cursul zilei de 13 mar-
tie, Poliţia Locală Lugoj a
primit în administrare trei
autoturisme noi, achiziţio-
nate de Primăria Municipiu-
lui Lugoj. În zilele
următoare li se va efectua
verificarea tehnică, după
care se va face înscrierea lor
în circulaţie.

Maşinile sunt Dacia
Logan MCV cu motor 1.5
dCi 90 CP. În afară de dotă-
rile standard, maşinile sunt

echipate cu aparatură speci-
fică pentru intervenţii, cum
ar fi girofar, staţie radio,
rampă de semnalizare albă
cu led-uri, sirenă şi difuzor
încorporat pentru adresare
publică. Acestea mai dispun
şi de lumini flash cu led-uri
albastre intermitente pentru
atenţionare şi sunt inscrip-
ţionate reflectorizant. Una
dintre maşini nu are inscrip-
ţii şi nici girofar, însă este
dotată cu un girofar magne-

tic, sirenă şi difuzor mascat
sub bara de protecţie.

Suma cu care au fost
achiziţionate autoturismele
este de 240.000 lei.

Autoturismele vor fi folo-
site de serviciul rutier, pre-
cum şi pentru intervenţii şi
ordine publică. Acest lucru
va permite ca atât serviciul
rutier, cât şi intervenţiile să
se poată desfăşura pe toate
cele trei schimburi.

Liviu Savescu

Poliţia Locală Lugoj a primit
trei autoturisme noi

Conform Ordinului comun
cu nr. 605 / 579 din 2008 al
Ministerului Internelor şi Re-
formei Administrative şi Mi-
nisterul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, privind
aprobarea Dispoziţiilor gene-
rale de apărare împotriva in-
cendiilor pe timpul utilizării
focului deschis la arderea de
mirişti, vegetaţie uscată şi
resturi vegetale: arderea mi-
riştii, a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale se efec-
tuează cu acordul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului şi numai după obţi-
nerea permisului de lucru cu
foc deschis; obţinerea permi-
sului de lucru cu focul nu este

obligatorie în cazul în care
resturile vegetale şi vegetaţia
uscată sunt arse în cadrul
gospodariei cetăţeneşti; în
perioadele de caniculă şi se-
cetă prelungită arderea miriş-
tilor, a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale este inter-
zisă.

Pentru prevenirea incendii-
lor la arderea miriştilor tre-
buie luate următoarele
măsuri: condiţii meteorolo-
gice fără vânt; parcelarea mi-
riştii în suprafeţe de
maximum 10 ha, prin fâşii
arate; izolarea zonei de ar-
dere faţă de căi de comunica-
ţie, construcţii, culturi
agricole vecine, instalaţii,

fond forestier, prin executa-
rea de fâşii arate; desfăşura-
rea arderii numai pe timp de
zi; asigurarea până la finali-
zarea arderii a personalului
de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii; asigu-
rarea pentru suprafeţe de ar-
dere mai mici de 5 ha a
substanţelor şi mijloacelor de
stingere necesare; asigurarea,
în cazul suprafeţelor de ar-
dere mai mari de 5 ha, a unui
plug, a unei cisterne cu apă, a
mijloacelor de tractare şi a
personalului de deservire; pe
terenurile în pantă, arderea
miriştii se face pornind din
partea de sus a pantei.

Constantin Udrescu

Apărarea împotriva incen-
diilor la arderea de mirişti

şi resturi de vegetaţie

Persoanele fizice sau juri-
dice pot solicita, în baza unor
cereri scrise motivate, comuni-
carea unor date cu caracter per-
sonal din Registrul naţional de
evidenţă a persoanelor, referi-
toare la: date de stare civilă
(numele, prenumele, data şi
locul naşterii, cât şi prenumele
părinţilor persoanelor în
cauză); date referitoare la ac-
tele de identitate eliberate per-
soanelor despre care sunt
solicitate informaţii; date refe-
ritoare la domiciliile şi reşedin-

ţele acordate; date referitoare la
codul numeric personal atri-
buit. Activitatea de furnizare a
unor date cu caracter personal
din Registrul naţional de evi-
denţă a persoanelor este regle-
mentată de OUG nr.97/2005
privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, apro-
bată cu modificări şi comple-
tări prin Legea nr. 290/2005, cu
modificările şi completările ul-
terioare, precum şi de Legea nr.
677/2001 pentru protecţia per-

soanelor cu privire la prelucra-
rea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi com-
pletările ulterioare. Potrivit
acestor acte normative, furni-
zarea unor date cu caracter per-
sonal se poate realiza numai
după obţinerea, în prealabil, a
consimţământului scris al per-
soanelor vizate. Consimţămân-
tul persoanelor vizate nu este
necesar atunci când există un
temei legal justificat.

Monica Otilia David

Protecţia datelor cu caracter personal

Rectificarea actelor de stare civilă şi a men-
ţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în
temeiul dispoziţiei Primarului unităţii adminis-
trativ-teritoriale care are în păstrare actul de
stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei
interesate, cu avizul prealabil al serviciului pu-
blic comunitar judeţean de evidenţă a persoa-
nei. Cererea de rectificare a actelor de stare
civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, înso-
ţită de actele doveditoare, se depune la serviciul
public comunitar local de evidenţă a persoane-
lor sau la primăria unităţii administrative-teri-
toriale care are în păstrare actul de stare civilă
ori, după caz, la serviciul public comunitar

local de evidenţă a persoanelor sau la primăria
de la locul de domiciliu. Cererea se soluţio-
nează în termen de 30 de zile prin emiterea dis-
poziţiei primarului, care se comunică
solicitantului în termen de 10 zile de la data
emiterii. Dispoziţia primarului privind rectifi-
carea unui act de stare civilă sau a menţiunilor
înscrise pe un act de stare civilă, precum şi în-
registrarea făcută în baza acesteia sunt opoza-
bile oricărei persoane, până la proba contrară.
Dispoziţia poate fi contestată la instanţa judeă-
torească în a cărei rază teritorială îşi are sediul
autoritatea emitentă, în condiţiile legii.

Monica Otilia David

Cum rectificăm actele
de stare civilă

În data de 13 martie, prima-
rul Francisc Boldea a avut o
întâlnire cu medicii tineri din
Spitalul Municipal. Au parti-
cipat 16 medici cu vârsta de
până la 35 de ani. Din discuţii
a reieşit că toţi sunt preocupaţi
de dezvoltarea spitalului, de
modernizarea şi dotarea lui cu
aparatură. Fiecare a prezentat
o listă cu problemele şi priori-
tăţile din secţia unde îşi desfă-
şoară activitatea, susţinându-şi
programul de investiţii în apa-
ratură medicală. În acest sens,
municipalitatea va aloca
200.000 lei în vederea achizi-

ţionării de aparatură medicală
modernă, sumă ce urmează să
fie supusă aprobării în şedinţa
Consiliului Local din 29 mar-
tie. „Aceasta va fi etapa a
doua de dotare a Spitalului
Municipal cu echipamente
moderne de investigare, ur-
mând ca în toamnă să conti-
nuăm programul de investiţii
cu cea de-a treia etapă, iar în
cursul anului viitor cu etapa a
patra. Acest lucru este posibil
întrucât au fost achitate toate
datoriile pe care Spitalul le
acumulase în trecut. Prin
acest program ambiţios vom

aduce spitalul la un nivel de
dotare modernă care să per-
mită intervenţii medicale efi-
ciente şi cu durată mai scurtă.
Motivul pentru care am ţinut
să mă întâlnesc cu medicii ti-
neri este legat de intenţia pe
care o am de a stabiliza perso-
nalul medical din oraş şi de a-
i sprijini pe aceştia inclusiv cu
locuinţe. În urma întâlnirii,
m-a impresionat în mod de-
osebit dorinţa lor de dezvol-
tare a instituţiei în care îşi
desfăşoară activitatea” a pre-
cizat şeful executivului.

Aurel Jurubiţă

Primarul municipiului s-a
întâlnit cu medicii tineri
din Spitalul Municipal
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Sâmbătă, 10 martie, în cadrul
etapei a XXII-a a Campionatu-
lui Diviziei A1 de volei femi-
nin, CSM Lugoj a întâlnit pe
teren propriu, în Sala „Ioan
Kunst Ghermănescu”, CSU
Argeş Volei Piteşti. În ultima
etapă a campionatului, fetele au
reuşit să obţină o nouă victorie,
impunându-se cu 3 : 1 (19 : 25,
25 : 20, 25 : 10, 25 : 22).

Lugojencele au început jocul
relaxat, lucru de care au profitat
oaspetele, care şi-au adjudecat
primul set cu 25:19. În setul
doi, fetele noastre au jucat
mai concentrat şi, chiar dacă
în unele momente ale setului
scorul a fost echilibrat, totuşi
au reuşit să se impună, câşti-
gând setul al doilea cu 25:20.
În setul al treilea, fetele antre-

nate de Bogdan Paul s-au mo-
bilizat exemplar şi s-au impus
cu 25:10. Ultimul set a fost
din nou destul de echilibrat,
lugojencele reuşind să câş-
tige, cu 25 : 22, în aplauzele
spectatorilor prezenţi la meci.
În urma acestui rezultat, la în-
cheierea campionatului, CSM
Lugoj a ocupat locul 8 în cla-
samentul Diviziei A1 femi-

nin, acumulând 23 puncte, cu
7 victorii şi 15 înfrângeri şi va
evolua în play-off.

În Faza I a play-off-ului,
CSM Lugoj va întâlni liderul
campionatului, Ştiinţa Bacău,
în 15 şi 16 martie în deplasare
şi, dacă va fi cazul, meciul de-
cisiv tot la Bacău, în 17 mar-
tie. În Faza a II-a a
play-off-ului, CSM Lugoj va
întâlni ocupanta locului V în
clasamentul Diviziei A1,
CSU Medicina Tg. Mureş, în
25 martie în deplasare, pe
31martie pe teren propriu şi,
dacă va fi cazul, în meci deci-
siv, la Tg. Mureş, în 4 aprilie.
În Faza a III-a a play-off-ului,
în cazul în care va câştiga în
dauna CSU Medicina Tg.
Mureş, CSM Lugoj va întâlni
câştigătoarea dintre Unic Pia-
tra Neamţ şi SCM U. Craiova,
în caz contrar urmând să în-
tâlnească echipa învinsă din-
tre Unic Piatra Neamţ şi SCM
U. Craiova, în 18 aprilie în de-
plasare, pe 25 aprilie pe teren
propriu şi, dacă va fi cazul, în
meci decisiv, în deplasare, în 29
aprilie.

Tiberiu Olteanu

Echipa de volei a CSM Lugoj va
evolua în play-off

Fotbaliştii lugojeni
pregătesc startul

returului
Duminică, 11 martie, pe terenul din Belinţ, în cadrul etapei de

Cupa României, s-au întâlnit liderul seriei a III-a a Campionatului
Judeţean Timiş, Bega Belinţ, şi liderul Diviziei D Timiş, CSM
Lugoj. A fost un meci la discreţia lugojenilor, superiori la toate ca-
pitolele, care au învins cu scorul de 5 : 1.

Tiberiu Olteanu

Cadeţii lugojeni au
dominat etapa 

judeţeană la lupte
Sâmbătă, 10 martie, la Jimbolia, s-a desfăşurat etapa jude-

ţeană a Campionatului Naţional de cadeţi la lupte libere. Lup-
tătorii CSŞ Lugoj au obţinut următoarele rezultate:

Locul I - Rusteac Alexandru - categ. 38 kg
- Rusteac Cristina - categ. 40 kg
- Preda Cornel - categ. 47 kg
- Ionică Dorian - categ. 47 kg
- Ardelean Doru - categ. 50 kg
- Vasile Cosmin - categ. 53 kg
- Tăruş David - categ. 66 kg
- Peter Andrei - categ. 76 kg

Locul II - Corbu Alin - categ. 53 kg
- Nadolu Antonio - categ. 66 kg

Locul III - Damian Florin - categ. 47 kg
- Neagoe Noel - categ. 53 kg

Tiberiu Olteanu

Alexandra Mazilu-
succes la Novi Sad

Duminică, 11 martie, la
Novi Sad – Serbia, tânăra ju-
doka Alexandra Mazilu, recent
medaliată cu bronz la Campio-
natele Naţionale de Judo U-17,
a participat cu echipa României
la un puternic turneu interna-
ţional de judo. Componentă în
premieră a echipei naţionale a
României, lugojeanca a obţinut
un rezultat remarcabil, cuce-
rind locul I la U-15, categoria
+70 kg.

Tiberiu Olteanu

Echipa de 
volei-speranţe a CSŞ

Lugoj merge la 
turneul semifinal

Echipa de volei speranţe a CSŞ Lugoj a participat la faza inter-
judeţeană a Campionatului Naţional de volei-speranţe, care s-a
desfăşurat la Blaj, în perioada 10 – 11 martie.

În urma unei evoluţii bune şi a clasării pe locul secund, echipa
s-a calificat la turneul semifinal, care se va desfăşura în perioada
în perioada 7 – 8 aprilie.

Tiberiu Olteanu

În data de 7 martie, la Lugoj, s-a desfăşurat etapa judeţeană a
Campionatului Naţional de cros. Reprezentanţii CSŞ Lugoj au
obţinut următoarele rezultate:

Copii II
- locul I – Hotina Laurenţiu

- locul I – Pricop Miruna
- locul II – Dănilă Carmina

Copii I
- locul I – Bolkis Melisa

- locul II – Berescu Adriana
- locul III – Bucevschi Denis
- locul IV – Ştefan Alexandru
- locul V – Podean Alexandru

Juniori II
- locul II – Fratuţescu Diana

În perioada 10 – 11martie, a avut loc la Bucureşti Campionatul
Naţional de sală – etapa de zonă. Sportivii CSŞ Lugoj au obţinut
urmărorele rezultate:

Copii II
- Pricop Miruna – locul II – triatlon

Copii I
- Cristea Kerstin – locul I – greutate

- Bucevschi Denis – locul V – triatlon
- Bolkis Melisa – locul VIII – triatlon

La Reşiţa, în 11martie, s-a organizat Finala Campionatului
Naţional de marş – iarnă. Reprezentanţii CSŞ Lugoj au obţinut

următoarele rezultate:
Juniori II

- locul II – 10 km marş – echipa CSŞ Lugoj în componenţa
Ciopu Răzvan, Cîrpaci Emanuel şi Bulgăraşu Mădălin

- Locul IV – 10 km marş – Bulgăraşu Mădălin
Juniori III

- Locul VI – 5 km marş – Suciu Cătălin
Tiberiu Olteanu

Rezultate meritorii pen-
tru tinerii atleţi lugojeni

Ştefan Gheorghiţă – medalie
de bronz la campionatul 
european de lupte

Reprezentantul CSM Lugoj,
Ştefan Gheorghiţă, a câştigat
medalia de bronz la lupte libere,
categoria 84 kg, la Campionatul
European de la Belgrad. După
ce a obţinut două victorii, în faţa
slovacului Rene Matejov şi a
grecului Timofei Xenidis, Şte-
fan Gheorghiţă a fost eliminat în
sferturile de finală de georgianul
Dato Margagişvili.

Intrat în recalificări, lugojea-
nul a avut două meciuri exce-
lente, în faţa macedoneanului
Dejan Bogdanov şi a turcului
Serdar Boke, rezultate care i-au
adus medalia de bronz.

Tiberiu Olteanu
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