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Amai rămas puţin timp până
la finalizarea mandatului
meu de primar al Lugoju-

lui. A fost un mandat greu, într-o
perioadă de criză care s-a făcut
simţită la nivelul întregii ţări. Cu
toate acestea, sunt bucuros că am

reuşit să duc la bun sfârşit progra-
mul cu care am pornit pe acest
drum, acum patru ani. Pentru a
putea face o analiză a acestor ani,
am să încep prin a vă reaminti ce
am promis atunci când v-am în-
demnat să alegeţi schimbarea. 

Principalul deziderat cu care am pornit la
drum acum patru ani era să vă fac pe dum-
neavoastră, dragi lugojeni, să vă recăpătaţi
încrederea în instituţia Primăriei. Mi-am
dorit să fac din aceasta o instituţie spre care
oamenii să se îndrepte cu încredere, cu gân-
dul că vor fi ascultaţi şi nu purtaţi pe dru-
muri, iar problemele dumneavoastră să
devină prioritare pentru mine, ca primar.
Construcţia modernă a unei administraţii pu-
blice, după model european, proiectele eco-
nomico-sociale şi cele de dezvoltare
urbanistică erau obiectivele principale pe
agenda mea, ca viitor primar al Lugojului.
Tot atunci, afirmam că îmi doresc să fac din
Lugoj un oraş frumos, liniştit, cu deplină si-
guranţă a cetăţeanului, unde fiecare să îşi gă-
sească locul şi rostul. „Voi fi un primar
pentru toţi lugojenii, indiferent de naţionali-
tate, de religie, pentru cei înstăriţi şi pentru
nevoiaşi deopotrivă”, afirmam cu încredere
în iunie 2008. Încredere cu care revin acum,
după patru ani de mandat, spre a arăta tuturor
că am reuşit să mă ţin de cuvânt. 

Sub sloganul „Votaţi Omul Faptelor”,
m-am adresat dumneavoastră, dragi lugo-
jeni, pentru a vă convinge să îmi daţi o şansă
– aceea de a pune în practică un program
ambiţios, care cuprindea nu mai puţin de 44

de puncte.
Ajuns la ora bilanţului, am trecut în re-

vistă toate aceste promisiuni. Cu bucurie, dar
şi cu satisfacţie, constat că am reuşit să duc
la îndeplinire 40 din aceste puncte, adică
peste 90%. Este un rezultat peste aşteptări,
mai ales că am reuşit acest lucru într-o pe-
rioadă de regres economic la nivel naţional. 

Pentru această reuşită doresc să vă mulţu-
mesc în primul rând dumneavoastră, dragi
lugojeni, pentru încrederea pe care mi-aţi
acordat-o acum patru ani, dar şi pentru spri-
jinul pe care mi-l acordaţi zi de zi. Şi, dacă
în urma acestor realizări am reuşit să vă con-
ving că am meritat acest vot de încredere,
mi-aş dori doar să pot duce la bun sfârşit
toate proiectele pe care mi le-am propus.
Sunt proiecte importante, lucrări de investiţii
multianuale, ale căror rezultate sunt deja vi-
zibile în toate zonele Lugojului, aşa cum vă
promiteam atunci când lansam programul
„De la periferie la centru”.

Şi pentru că sunt un om al faptelor şi nu
al vorbelor, am să abordez punctual aceste
promisiuni, făcând o paralelă promisiune –
realizare.

Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj

Dragi lugojeni,
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PROMISIUNE: Realizarea unui iluminat public modern şi economic, precum şi a iluminatului arhitectural al
principalelor instituţii şi obiective din oraş.

PROMISIUNE: „De la periferie la centru” este sloganul sub care voi acţiona în următorii patru ani. 
Toate cartierele vor fi modernizate şi se vor amenaja noi locuri de parcare, prioritare fiind acele cartiere 

de la marginea oraşului, acolo unde nu s-a mai făcut nimic de ani de zile.

REZOLVARE:
Potrivit contractului de concesiune a ilumina-

tului public încheiat între Primăria Municipiului
Lugoj şi S.C. ELBA S.A., în cursul anului 2010
au fost înlocuite toate corpurile de iluminat din
municipiu, numărul acestora crescând astfel de la
2.000 la 3.100. Acest lucru s-a întâmplat în con-
textul reducerii facturii la energia electrică de la
106.000 lei la 68.500 lei. 

În paralel cu lucrările de modernizare a ilumi-
natului public, s-a lucrat la realizarea iluminatului
festiv. Ca şi în anii precedenţi, au fost împodobite
zona centrală a oraşului şi intrările principale, iar,
în plus, iluminatul s-a extins şi în cartiere, unde
s-au instalat ornamentele luminoase deja exis-
tente. În Piaţa Victoriei s-au montat plase lumi-

noase pe tuia şi pe gardul viu din sensul giratoriu,
pe stâlpii din faţa Primăriei au fost amplasate fi-
gurine luminoase, la intrare un banner cu inscrip-
ţia “La mulţi ani”, iar clădirea a fost ornată cu
ţurţuri luminoşi. Două perdele luminoase cu led-
uri albe au fost amplasate pe cele două turnuri ale
clădirii. Pe stâlpii de iluminat public din jurul Pie-
ţei J. C. Drăgan s-au montat figurine, iar în parcul
din faţa Primăriei au fost instalate plase lumi-
noase. Strada Mocioni a fost împodobită cu per-
dele luminoase, ţurţuri şi Snow Fall, pe spaţiul
verde din zona mediană fiind montate de aseme-
nea plase luminoase. Pe strada Bucegi până în
sensul giratoriu de pe strada Caransebeşului s-au
amplasat 44 de figurine luminoase. Tot atâtea, dar
de tip „draperie” s-au montate şi pe cei 22 de

stâlpi din zona mediană, aflaţi pe strada Timişoa-
rei. Strada 20 Decembrie a fost traversată de ţur-
ţuri luminoşi şi de Snow Fall, iar pe C. Wallisch
şi Podul de Beton s-au montat de asemenea 32 de
ţurţuri. La intrările principale din oraş a fost ridi-
cat câte un banner.

Cu prilejul tradiţionalei Rugi Lugojene din
2010, municipalitatea a inaugurat iluminatul ar-
hitectural al Catedralei Greco-Catolice din muni-
cipiu. Tot în acel an a fost realizat iluminatul
arhitectural pentru Biserica Ortodoxă „Învierea
Domnului”, Biserica Reformată, Colegiul Naţio-
nal „Coriolan Brediceanu”, Teatrul Municipal
„Traian Grozăvescu”, respectiv Podul de Fier. Va-

loarea investiţiei a fost cuprinsă în valoarea con-
tractului privind concesionarea iluminatului pu-
blic, încheiat cu Elba S.A

Dacă înainte de anul 2008, pentru 2.000 de cor-
puri de iluminat şi fără iluminatul arhitectural şi
festiv se plătea anual o factură de energie electrică
în valoare de 1.230.000 lei, la care se adăugau
costuri de întreţinere în valoare de 700.000 lei. În
prezent, după modernizarea iluminatului public
prin înlocuirea a peste 3.100 de corpuri de ilumi-
nat şi realizarea iluminatului arhitectural pentru
mai multe clădiri din oraş, precum şi a iluminatu-
lui festiv de sărbători, s-au realizat economii la
consumul de energie electrică de circa 30%.

REZOLVARE:
După o lungă perioadă în care cartierul

Josif Constantin Drăgan a fost neglijat de

autorităţi, în primăvara anului 2010 au de-
marat aici ample lucrări de modernizare.
După finalizarea lucrărilor de înlocuire a re-

ţelei de canalizare, au început lucrările de
asfaltare a străzilor din cartier, precum şi
cele de amenajare a 150 de noi locuri de

parcare.
De asemenea, a fost modernizată zona în

care este amplasată fântâna forată şi s-a rea-
bilitat calea de acces în cartier, în preajma
sensului giratoriu, până la parcarea din
zonă. Pe lista de priorităţi s-a aflat şi bise-
rica din cartier, amplasată pe locul fostei
centrale termice. 

Pentru început, a fost modernizată în-
treaga zonă, prin demolarea celor două tur-
nuri ale fostei centrale, în vederea
construirii unor noi turnuri. De asemenea,
bisericii i-a fost alocată de la bugetul local
suma de 30.000 lei, bani cu care au fost în-
cepute lucrările de amenajare a lăcaşului de
cult. 

Noua Biserica Ortodoxă, având hramul
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, a fost
inaugurată pe data de 21 mai 2010, cu pri-
lejul Sărbătorii Sfinţilor Împăraţi Constantin
şi Elena. 

Un alt cartier care a avut prioritate este
Eftimie Murgu. În urma discuţiilor purtate
cu cetăţenii de aici, am iniţiat modernizarea
a patru străzi, şi anume Dimitrie Cantemir,
Vasile Goldiş, George Dobrin şi Daniel Bro-
cea, asfaltate în 2011. De asemenea, am dis-
cutat despre problemele legate de reţeaua de
canalizare în zonă. Pentru reabilitarea car-
tierului au fost necesare unele modificări ale
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proiectului iniţial. Tot în cartierul Eftimie
Murgu a fost construit un nou pod peste ca-
nalul de aducţiune, pe strada Daniel Brocea.

În octombrie 2011 a fost recepţionată
complet investiţia din cartierul Eftimie
Murgu, atât în ceea ce priveşte drumurile şi
trotuarele, cât şi în ceea ce priveşte marca-
jele şi indicatoarele rutiere. 

După câteva luni de muncă, drumurile
impracticabile şi pline de praf s-au transfor-
mat în străzi asfaltate. Locuitorii din cartier
sunt foarte mulţumiţi că, în sfârşit, se pot
bucura de condiţii de viaţă decente.

Practic, este un alt cartier situat la perife-
ria oraşului pe care am reuşit să îl moderni-
zăm. Proprietarii caselor din cartier au
aşteptat ani de zile până să se poată bucura
de străzi asfaltate. Acest lucru s-a întâmplat
abia acum, odată cu punerea în practică a
programului „De la periferie la centru”. 

În paralel, am reuşit să achiziţionăm în
cursul lunii iunie 2011 trei noi ansambluri
de jocuri pentru copii. Acestea au fost am-
plasate în Cartierul Eftimie Murgu în sensul
giratoriu de pe strada Vasile Goldiş, în zona
celor două noi blocuri ANL de pe strada Pa-
nait Cerna, respectiv în dreptul Grădiniţei

PP4 din cartierul Micro I. 
La rândul său, cartierul Ştrand a fost îm-

părţit în zece zone. Deoarece acesta a fost
construit în anii 1970, au fost prevăzute
atunci puţine locuri de parcare ceea ce face
ca în prezent cartierul să fie mult prea aglo-
merat.

Deşi împărţirea cartierului permite cu
greu o modernizare, am găsit totuşi o soluţie
foarte bună, care elimină grădinile, modifică
regulile de circulaţie în zonă şi, mai ales,
asigură 155 de locuri de parcare, lucru
foarte important, având în vedere numărul
foarte mare al autoturismelor din zonă. În
continuare, intenţionăm lăţirea unor străzi,
precum şi modificarea parcărilor din cartier.
De asemenea, vom moderniza parcarea din
faţa Ştrandului Municipal, odată cu con-
strucţia noului pod pietonal.

În cursul anului 2010, s-au realizat lucrări
de reabilitare a carosabilului şi de amenajare
a unor noi locuri de parcare pe strada Timi-
şoarei. Noile locuri de parcare au fost ame-
najate pe partea dreaptă, în sensul de mers
spre Timişoara, în faţa Blocurilor nr. 46, B2
şi B3, precum şi în dreptul fundaţiei pără-
site. Pe celălalt sens de mers, locurile de
parcare au fost amenajate în faţa Blocurilor
C1, C4 şi C5. În total s-au amenajat 80 de
locuri de parcare.

În cartierul Cotu Mic au fost amenajate
150 de locuri de parcare. Aceste noi locuri
de parcare, coroborate cu garajele construite
în Cotu Mic, acoperă necesarul de parcări
de reşedinţă în acest cartier. De asemenea,
municipalitatea a alocat suma de 350.000 lei
pentru realizarea canalizării pluviale, a in-
frastructurii şi pentru a asfaltarea drumului
de acces la garajele din cartier. Totodată, la
solicitarea cetăţenilor din cartierul Cotu
Mic, pentru a preveni eventualele accidente,
a fost realizat un gard de protecţie pe malul
râului Timiş începând de la Podul de Beton.

Municipalitatea lugojeană a finalizat în
cursul anului 2011 proiectul de amenajare a
noi locuri de parcare în cartierul Cotu Mic.
Este vorba despre 161 de locuri de parcare,
care au fost amenajate în zona blocurilor 27,
30, 32 şi 34. De asemenea, a fost executat
un proiect de modernizare a spaţiului dintre
blocurile 6, 7 şi 8, şi au fost înlocuite tablou-
rile de distribuţie aflate într-o stare avansată
de degradare. În cartierul Micro IV a fost as-
faltată o suprafaţă de 1.400 mp trotuare. De
asemenea, au fost amenajate noi locuri de
parcare, după ce în cartierele Micro I, Micro
II, Micro III şi Micro V au fost deja amena-
jate majoritatea parcărilor. Pentru înfiinţarea
noilor locuri de parcare a fost identificată
soluţia desfiinţării localurilor provizorii din
incinta fostei pieţe din cartier.

Totodată, a fost luată decizia de a închide
definitiv centrala termică din Micro IV, pen-
tru a nu mai permite instalarea oamenilor
străzii în imobil. 
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PROMISIUNE: Dezvoltarea capacităţii de absorbţie şi modernizarea Uzinei de Apă, precum 
şi a Staţiei de Epurare, reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare

REZOLVARE 
Una dintre priorităţile acestui mandat a fost

reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi ca-
nalizare, respectiv modernizarea Staţiei de Epu-
rare a Municipiului. Lucrările de modernizare a
reţelei de alimentare cu apă au continuat în cei
patru ani cu fonduri de la bugetul local, precum
şi în baza Convenţiei de finanţare încheiată între
Primăria Municipiului Lugoj şi Ministerul Me-
diului. Pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor,
pentru a preîntâmpina problemele şi pentru a re-
media erorile, am avut discuţii cu reprezentanţii
societăţii Hidroconstrucţia, firma care efec-
tuează lucrările de reabilitare a reţelei de ali-
mentare cu apă în municipiu. De asemenea, am
purtat discuţii şi cu reprezentanţii firmei Re-
mondis din Germania pentru a se face o eva-
luare exactă a situaţiei alimentării cu apă în
municipiul Lugoj. 

În anul 2011, pe strada Cloşca, a fost montată
noua conductă de apă, care permite alimentarea
cartierului Micro I de la Uzina de Apă nr. 1 de
pe strada Tapiei. Au fost efectuate lucrările de
alimentare cu apă de pe noua magistrală, res-
pectiv: strada Salcâmului – pentru racordarea
străzilor Livezilor, Fagilor şi celelalte străzi din
Dealul Viilor, precum şi pe străzile 13 Decem-
brie şi Cloşca. Am reuşit alimentarea cu apă pe
noua conductă a Splaiului 1 Decembrie 1918,
am realizat subtraversarea străzii Timişoarei,

între strada Crişan şi podul pietonal, s-a efectuat
legătura dintre conducta cea nouă cu diametrul
de 450 mm şi Uzina de Apă nr. 1, a fost realizat
forajul pentru alimentarea cu apă a satului
Tapia, astfel ca întregul sat să fie alimentat de
la acest foraj. Au fost, de asemenea, finalizate
lucrările de branşament la blocurile de pe str. I.
Huniade.

Tot în ultimul an, am alocat 646 mii lei pentru
achiziţionarea de echipamente necesare extin-
derii posibilităţilor de extracţie a apei la Uzina
de Apă nr. 1. şi am executat lucrări de moderni-
zare a Uzinei de Apă Nr. 1, şi anume dotarea cu
echipamente moderne a celor două foraje de
mare adâncime şi a celor cinci fântâni denisi-
pate. Au fost astfel finalizate lucrările la Forajul
F31, cu o adâncime de 250 metri, foraj situat pe
Câmpul Libertăţii. Prin urmare, în trei ani vom
renunţa la Uzina de Apă Nr. 2, care este situată
în aval de Timiş şi ia apă direct din râu.

A fost finalizat şi racordul la Uzinele de Apă
nr. 1 şi 2, au fost realizate căminele de ramifi-
caţie, s-au montat o parte din vanele de ramifi-
caţie. Datorită acestor lucrări, locuitorii
cartierelor Micro I, II, III, IV şi V, precum şi cei
din zonele Timişoarei I şi II şi cei de pe Splaiul
1 Decembrie 1918 au beneficiat de apă potabilă
de calitate superioară. Pentru ca acest lucru să
fie posibil au fost spălate conductele şi s-au
efectuat verificările de presiune a apei. Am în-
ceput, de asemenea, lucrările la alimentarea cu

apă a locuinţelor din Tapia, respectiv a zonei re-
zidenţiale Tapia. Acestea vor fi finalizate în
2012. Deoarece am observat că există situaţii în
care lugojenii nu au posibilităţi financiare să se
branşeze pe bani proprii la noile conducte de
alimentare cu apă, am hotărât ca aceste lucrări
să fie suportate din bugetul local. Primele străzi
pe care au fost realizate aceste branşamente
sunt: Comuna din Paris, Oltului, Romanilor,
C.D. Loga, 13 Decembrie şi Cloşca. În acest
scop, am alocat suma de 150.000 lei, urmând ca
fondurile să fie suplimentate în cursul anului
2012. 

În paralel, au continuat lucrările de moderni-
zare a canalizării municipiului Lugoj, acestea
fiind finanţate atât din fonduri proprii, cât şi
prin convenţia încheiată între Primăria Munici-
piului Lugoj şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Au fost finalizate lucrările de reabilitare a reţe-
lei de canalizare din prima etapă, care cuprinde
străzile Brânduşelor, 13 Decembrie, Oltului şi
Comuna din Paris. Au fost, de asemenea, fina-
lizate şi lucrările de reabilitare a reţelei de ca-
nalizare pe străzile Romanilor (parţial -
porţiunea cuprinsă între Cimitir şi strada Viore-
lelor), Smârdan, Gh. Şincai şi Partizanilor, unde
a fost realizată şi o staţie de pompare pentru a
evita pe viitor inundaţiile care au loc pe strada
Mărăşeşti în cazul ploilor torenţiale. Au conti-
nuat  şi lucrările la lotul 3 din cea de-a doua
etapă de reabilitare a reţelei de canalizare care
cuprinde străzile: Avram Iancu, Tudor Vladimi-
rescu, Şirul Islazului, Dunării şi Romanilor

(porţiunea rămasă). Pentru a avea o expertiză
cât mai bună în ceea ce priveşte modernizarea
canalizării, am purtat discuţii şi cu reprezentan-
ţii firmei Remondis din Germania cu intenţia de
a se face o evaluare exactă a canalizării în mu-
nicipiul Lugoj.

Lucrările de modernizare a Staţiei de Epurare
a municipiului Lugoj sunt aproape de finalizare.
În acest proiect, 40% din sumă şi TVA-ul sunt
asigurate de le bugetul local, iar restul de 60%
provine de la Agenţia Fondului pentru Mediu.
Valoarea totală a investiţiei este de 21 milioane
lei, din care, în 2011, Primăria Lugoj a plătit 3,1
milioane lei, iar Agenţia Fondului pentru Mediu
1,5 milioane lei. Cu această sumă angajamen-
tele financiare ale Primăriei Lugoj în cadrul
acestui proiect au fost realizate. Ultimele lucrări
la această investiţie vor fi plătite de către Agen-
ţia Fondului pentru Mediu. Pe tot parcursul des-
făşurării lucrărilor, au avut loc întâlniri cu
reprezentanţii firmelor implicate în proiectul de
modernizare a Staţiei de Epurare de la Jabăr.
Este vorba despre societăţile Confort Timişoara,
Izometal Timişoara, Adiss Baia-Mare şi Hidro-
expert. Aceste întâlniri au fost necesare, întrucât
am intrat în ultima fază a lucrărilor şi trebuiau
reglementate anumite probleme.

În acelaşi timp am solicitat Societăţii Meri-
dian 22 achiziţionarea unui transformator, ab-
solut necesar, care nu a fost cuprins în proiectul
iniţial. În tot acest timp, împreună cu reprezen-
tanţii firmelor constructoare, au fost realizate şi
probele la noile utilaje.

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor
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PROMISIUNE: Construcţia unor noi blocuri în regim ANL, destinate tinerilor din oraş 

PROMISIUNE: Eradicarea sistemului clientelar de acces la lucrări de investiţii şi servicii de interes public,
precum şi respectarea cu stricteţe a contractelor de execuţie. Astfel, vom putea face economii 

substanţiale la bugetul local, ceea ce ne va permite investiţii mai multe. 

REZOLVARE 
În aprilie 2010, 69 de familii de tineri lugojeni

au primit cheile noilor locuinţe ANL. Ulterior,
au fost amenajate locurile de parcare, odată cu
finalizarea sistemelor de scurgere a apei pluviale.
De asemenea, au fost amenajate noi locuri de
parcare, precum şi spaţii verzi, şi a fost  amplasat
un complex de jocuri pentru copii. În paralel, s-a
procedat la apartamentarea celor 20 de locuinţe,
finalizate în cursul anului 2009, în vederea vân-
zării lor. Au fost apartamentate de asemenea cele
38 de unităţi locative situate în str. Caransebeşu-
lui.

În anul 2011, în urma discuţiilor purtate cu re-
prezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, am
stabilit un program de lucru în ceea ce priveşte
amenajarea terenului fostelor unităţi militare. În
primă fază am procedat la împrejmuirea terenu-
lui, respectiv amenajarea căilor de acces. Toto-
dată, am purtat o serie de discuţii cu
reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Lo-
cuinţe, în urma cărora am ajuns la concluzia că
vor fi construite 150 de apartamente, cea mai
bună soluţie fiind imobilele în regim P+3.

Vor fi în total cinci blocuri de apartamente cu
două camere, adică 150 de unităţi locative, dintre
care 25 vor fi repartizate cadrelor militare. Mu-
nicipalitatea a alocat în acest scop o suprafaţă de
teren de 12.540 mp.

Într-un cuvânt, am demarat construcţia celor
150 de apartamente în regim ANL, având la bază
Protocolul semnat între Primăria Municipiului
Lugoj şi Ministerul Apărării Naţionale. 

În paralel, am demarat documentaţia necesară
pentru construirea altor 60 de noi apartamente în
regim ANL, de această dată în cartierul Ţesători.

Este vorba despre realizarea a două blocuri în
regim de înălţime de P+3E, fiecare bloc având
30 de apartamente cu câte două camere.

Apartamentele vor avea o suprafaţă utilă de
54mp, respectiv o suprafaţă construită de 90mp.
Accesul se va face prin două scări la fiecare
bloc, cu intrare printr-o alee pavată cu
dale înverzite, rezistente la trafic greu
(pentru acces auto) şi două trotuare, blo-
curile având intrarea faţă în faţă.La parter

vor fi amplasate câte
trei apartamente şi un

spatiu tehnic, iar la
f i e -

care etaj câte patru apartamente pe scară. Pe fie-
care nivel, la fiecare scară, va fi amenajată o în-
căpere de depozitare comună
(uscătorie). În spaţiul tehnic
de la parter va fi
a m p l a -
s a t ă

centrala termică de scară. 
Acoperişul va fi realizat pe şarpantă din lemn

cu învelitoare din ţiglă în patru ape. 

REZOLVARE 
În toţi aceşti patru ani, nu am acceptat niciun act adiţional care

să mărească valoarea lucrărilor de investiţii. Astfel, între suma pro-
iectată şi cea cheltuită ca urmare a achiziţiei a rezultat întotdeauna
o diferenţă pozitivă semnificativă. Aceasta este una dintre premi-
sele care au făcut ca bugetul local să crească în fiecare an, în ciuda
perioadei de criză cu care ne confruntăm.

Totodată, am publicat pe SEAP toate investiţiile importante,

ceea ce a încurajat o reală concurenţă a investitorilor şi, în final,
costuri reduse pentru administraţia locală. Toate aceste diferenţe
pozitive au fost canalizate spre noi proiecte de investiţii, atât de
necesare în oraş.

Economiile realizate în toţi aceşti ani au făcut ca în 2012 bugetul
Lugojului să ajungă la peste 128.000 mii lei, cel mai mare buget
pe care l-a avut vreodată municipiul de pe Timiş. Cea mai mare
parte a bugetului a fost alocată capitolului investiţii şi sper ca prin

această sumă să ducem la bun sfârşit toate proiectele pe care ni le-
am propus pentru acest an. Este vorba despre continuarea lucrărilor
de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare din oraş, precum şi a
celor de asfaltare a noi drumuri, de construire a noului pod pieto-
nal, de modernizare a Staţiei de Epurare etc.

Bugetul pe anul 2012 cuprinde de asemenea sumele necesare
pentru reabilitarea Ştrandului Municipal, pentru construirea noului
bazin acoperit, pentru începerea reconstrucţiei centrului civic al
oraşului, amenajarea Cinematografului 3D, iluminarea arhitectu-
rală a unor clădiri, asfaltarea a 15 km de trotuare, respectiv dalarea
altor 10.000 mp trotuare din zona centrală, precum şi pentru o serie
de alte obiective de mare importanţă pentru oraş. În ceea ce pri-
veşte modernizarea cartierelor, bugetul prevede sumele necesare
reabilitării cartierelor Stadion III, Stadion I, Ţesători, Micro IV şi
Cotu Mic.

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor
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PROMISIUNE: Reabilitarea Spitalului Municipal, urmărirea mai atentă a instituţiei,
pentru asigurarea unor servicii de asistenţă medicală la nivel cel puţin judeţean.

REZOLVARE 
În data de 15 iulie 2010 a fost semnat protoco-

lul de predare-primire a Spitalului Municipal
Lugoj, care a fost preluat de municipalitatea lu-
gojeană în urma Hotărârii de Guvern nr.
529/2010 şi a Hotărârii Consiliului Local Lugoj
nr. 98/29.06.2010. Primele măsuri luate odată cu
preluarea spitalului au vizat actualizarea şi ordo-
narea arhivei, precum şi aducerea la zi a actelor
contabile. Simultan, Serviciul Sere şi Spaţii Verzi
împreună cu angajaţii SC Salprest SA au demarat
lucrări de igienizare atât a clădirii Spitalului, cât
şi a spaţiilor verzi din curte. 

Pentru eficientizarea activităţii Spitalului a fost
înlocuită întreaga structură de conducere a insti-
tuţiei şi au fost mutate o parte din secţiile care
funcţionau pe partea stângă a străzii Gheorghe
Doja în incinta pavilionului central. Astfel, a fost
mutată farmacia secţiei TBC în farmacia princi-
pală, birourile personalului TESA şi arhiva.

Au fost purtate discuţii cu Serviciul de Primire
Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara
pentru a obţine subvenţionarea Unităţii Primire
Urgenţe Lugoj de către Ministerul Sănătăţii şi nu
de către Casa de Asigurări de Sănătate.

În urma demersurilor întreprinse, s-a reuşit su-
plimentarea contractului cu Casa de Asigurări de
Sănătate cu suma 1.500.000 lei, astfel încât con-
tractul s-a mărit de la 12.800.000 lei la
14.300.000 lei. Pe lângă acest lucru s-a obţinut şi
achitarea datoriei de 1.300.000 lei, precum si alo-
carea sumei de 900.000 lei de la bugetul local.
Astfel, în anul 2010, Spitalul a fost finanţat su-
plimentar cu suma de 3.700.000 lei.

Într-o altă ordine de idei au fost demarate o
serie de discuţii cu firmele din oraş pentru a le
implica în procesul de modernizare a spitalului.
În urm acestor demersuri, firma Mondial a spon-
sorizat instituţia cu gresie, faianţă şi obiecte sa-
nitare, în măsura necesităţilor. O altă firmă
lugojeană, Miracris, a donat gresie, faianţă şi

obiecte sanitare, iar domnul Titu Bojin a amena-
jat un salon la Secţia de Obstetrică-Ginecologie.

Pentru reabilitarea şi modernizarea Spitalului
Municipal Lugoj, la finele lui 2010, a fost sem-
nată o convenţie de parteneriat cu Spitalului Cli-
nic din Mako (Ungaria) în vederea obţinerii unor
finanţări europene în cadrul Programului de Co-
operare Transfrontalieră Ungaria - România
2007-2013.

După descentralizarea unităţilor sanitare şi tre-
cerea acestora în administrarea autorităţilor lo-
cale, Primăria Municipiului Lugoj a căutat soluţii

pentru resuscitarea Spitalului Municipal. În acest
context, am solicitat sprijinul unor medici elve-
ţieni de la Fundaţia „EurAsia Heart” şi Spitalul
Municipal din Zürich pentru găsirea unor soluţii
optime de modernizare a unităţii sanitare. Astfel,
în cursul lunii iunie 2011, doi medici elveţieni,
Urs Metzger (specialist în chirurgie) şi Markus
Kaiser (specialist în cardiologie), au vizitat Spi-
talul Municipal şi au evaluat  serviciile medicale

oferite de unitatea sanitară lugojeană. Rezultatele
acestei evaluări vor contribui la stabilirea unei
colaborări concrete şi punctuale în vederea diver-
sificării şi îmbunătăţirii calităţii actului medical
în spital. Cei doi medici din Zürich, care sunt pro-
fesori universitari şi profesionişti desăvârşiţi, ne-
au dat câteva soluţii pentru a elimina marile
neajunsuri din spital.

Tot în anul 2011 au fost reabilitate două pavi-
lioane, respectiv Laboratorul Central şi Secţia de
Pediatrie. În luna septembrie 2011, am participat
la şedinţa Consiliului de Administraţie al Spita-
lului Municipal. În urma discuţiilor cu reprezen-
tanţii Casei Judeţene de Asigurări Timiş am
reuşit suplimentarea bugetului contractului cu
suma de 1.000.000 lei. Nu am fost foarte mulţu-
miţi de această sumă, prin urmare am solicitat
CJAS o nouă suplimentare de 3.000.000 lei. To-
todată, Primăria a alocat de la bugetul local suma
de 138.000 lei pentru plata utilităţilor şi reducerea
arieratelor Spitalului. De asemenea, s-au mai alo-
cat 350.000 lei pentru aducerea la standarde eu-
ropene a încă două pavilioane, respectiv fostul
pavilion de Pediatrie, unde s-au mutat secţiile de
Paleaţie şi Neurologie, şi pavilionul Secţiei de
Boli Contagioase, unde a continuat să funcţio-
neze aceeaşi secţie. În paralel, s-au executat lu-
crări de modernizare la Secţia de Psihiatrie.

În baza bunelor relaţii de colaborare dintre ora-
şele Lugoj şi Jena (Germania), o nouă donaţie din
partea nemţilor a sosit la Lugoj în cursul lunii
martie 2011. Este vorba despre 21 de paturi hi-
draulice, cu telecomandă, şi de două fotolii gine-
cologice, destinate Spitalului din Lugoj. Valoarea
donaţiei depăşeşte 3.000 Euro.

De asemenea, în luna martie 2011, a avut loc
prima întâlnire între executivul local şi noua con-
ducere a Spitalului Municipal: domnul Florin
Voichescu – director general, domnul Mircea

Şerpe – director medical, doamna Liviuţa Crista
– director economic, alături de preşedintele Con-
siliului de Administraţie – domnul Erwin Floroni.
S-au stabilit obiectivele privind eficientizarea ac-
tivităţii din spital, încadrarea în prevederile con-
tractului cu Casa de Asigurări de Sănătate,
respectiv cu Ministerul Finanţelor, precum şi
modul de derulare a investiţiilor în anul 2011.

În luna decembrie 2011, municipalitatea lugo-
jeană a achiziţionat un ultrasonograf performant
pentru Spitalul Municipal. Acest lucru a fost po-
sibil graţie relaţiei de înfrăţire cu oraşul Jena
(Germania), care a donat în acest scop suma de
22.000 Euro. Preţul total al aparatului a fost de
41.800 Euro, diferenţa fiind suportată de la bu-
getul local.

Produs în Italia, ultrasonograful este de ul-
timă generaţie, fiind fabricat în noiembrie 2011
şi echipat cu soft 2012. Un alt ultrasonograf mai
performant nu există în vestul ţării. Aparatul
este dotat cu patru sonde de lucru: una pentru
abdomen, una cardiacă-transtoracică şi două
sonde ginecologice (una volumetrică şi una en-
dovaginală). Astfel, femeile însărcinate şi bol-
navii nu au mai fost nevoiţi să se deplaseze la
Timişoara pentru a face investigaţii specifice.
Am dori ca în 2012 să alocăm o sumă impor-
tantă pentru achiziţionarea unor aparate de mare
performanţă.

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor
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PROMISIUNE: Păstrarea tradiţiilor şi promovarea acestora, precum şi organizarea evenimentelor
oraşului – Ziua Lugojului, Ruga Lugojeană, Sărbătoarea Berii – cu cheltuieli minime de la bugetul local

PROMISIUNE: Promovarea culturii locale şi a valorilor culturale ale oraşului

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor

În 20 decembrie 1989, cu sacrificii omeneşti,
Lugojul se înscria ca al doilea oraş liber după Ti-
mişoara, în mişcarea de răsturnare a regimului
totalitar, intrând în noua perioadă istorică a de-
mocraţiei şi economiei de piaţă. An de an, am re-
făcut traseul parcurs de revoluţionari în 1989, am
depus coroane şi jerbe de flori la monumente,
precum şi la mormintele eroilor Revoluţiei. Ne-
am bucurat să avem alături de noi sute de revo-
luţionari, lugojeni, oficialităţi locale, precum şi
reprezentanţi ai oraşelor înfrăţite cu Lugojul.

Tot anual, pe 15 august, cu ocazia Rugii Lu-
gojene, am oferit lugojenilor prilej de joc şi voie

bună, alături de cei mai îndrăgiţi solişti de mu-
zică populară. De asemenea, pe Platoul Casei de
Cultură a Sindicatelor au susţinut concerte cele
mai cunoscute formaţii de muzică uşoară. Tradi-
ţiile Lugojului au fost duse mai departe cu ajuto-
rul Corporaţiei Meseriaşilor din Lugoj, ai cărei
reprezentanţi au defilat purtând steagurile bresle-
lor de meseriaşi lugojeni. La fel, am organizat în
fiecare an Sărbătoarea Berii, eveniment pentru
care nu am alocat niciun leu de la bugetul local,
acesta fiind susţinut doar din sponsorizări. În
2009 şi 2011 s-a desfăşurat şi tradiţional Festival
Internaţional de Folclor „Ana Lugojana”. Timp

de cinci zile, ansambluri folclorice din România,
Italia, Grecia, Portugalia sau Muntenegru, au sus-
ţinut spectacole pe Platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor. În fiecare seară au avut loc parade
ale portului popular şi spectacole folclorice stra-
dale.

În premieră pentru municipiul Lugoj, adminis-
traţia locală a organizat la sfârşitul anului 2011 o
petrecere de revelion în aer liber. Aceasta a avut
loc în Piaţa Victoriei, în faţa Primăriei, la ea par-
ticipând câteva mii de lugojeni care au dorit să
treacă în noul an într-o atmosferă de muzică şi
distracţie. Petrecerea Revelionului a început la
ora 22.00 şi s-a prelungit până după miezul nop-
ţii. Pentru întreţinerea atmosferei, au susţinut
concerte trupele Reversed Band, Kraft – Cover
Project şi Dust’n Bones.

REALIZARE 
De peste 40 de ani, la Lugoj, personalitatea

marelui dirijor şi compozitor Ion Vidu este oma-
giată, bienal, cu prilejul unui festival care îi
poartă numele, reunind, de-a lungul timpului, sub
egida sa, formaţii reprezentative ale cântului
coral din ţară şi din Europa. Cu caracter naţional

din 1970 şi cu participare internaţională din 1995,
Festivalul Coral „Ion Vidu” doreşte să perpetueze
tradiţia corală bănăţeană şi să sărbătorească cân-
tul coral românesc în context european, având ca
scop perpetuarea tradiţiei muzicale corale şi fiind
un mijloc eficient de promovare a culturii române
şi lugojene în lume. În perioada 18 – 20 iunie

2010, pe scena Teatrului Municipal „Traian Gro-
zăvescu” s-a desfăşurat cea de a XIX-a ediţie a
Festivalului Coral Internaţional „Ion Vidu”. Cu
această ocazie a fost sărbătorit şi un eveniment
deosebit în viaţa culturală a Banatului – 200 de
ani de la înfiinţarea Corului „Ion Vidu” din
Lugoj. La sfârşitul anului 2010, Corul „Ion Vidu”

al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj a primit
din partea Parlamentului României, Camera De-
putaţilor, Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace
de Informare în masă o scrisoare de felicitare cu
ocazia „împlinirii a două veacuri de la înfiinţarea
celei mai vechi formaţii corale din România”.

Cu acelaşi prilej, prof. univ. dr. Violeta Zonte,
director coordonator al Direcţiei pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului
Timiş a înmânat o Diplomă de Excelenţă din par-
tea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţio-
nal „pentru conservarea, susţinerea şi
promovarea patrimoniului cultural naţional”,
semnată de conf. univ. dr. Vasile Timiş, Secretar
de Stat. Tot la finele anului trecut, în Sala de Con-
siliu a Teatrului Municipal, dirijorului Remus
Taşcău i-a fost înmânată Diploma de Onoare
„Sfântul Apostol Andrei - Ocrotitorul României”,
oferită Corului „Ion Vidu” al Casei de Cultură a
Municipiului Lugoj de către Patriarhia Română,
Patriarh Daniel, pentru „activitatea sa rodnică şi
folositoare Bisericii şi societăţii”. În septembrie
2011, Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Mu-
nicipiului Lugoj, dirijat de maestrul Remus Taş-
cău, a participat la una dintre cele mai
prestigioase manifestări culturale din ţară şi Eu-
ropa, Festivalul Internaţional „George Enescu”,
ediţia a XX-a.

Cea de a XX-a ediţie a Festivalului Coral
Internaţional „Ion Vidu” s-a desfăşurat în pe-
rioada 27 -29 aprilie 2012, debutând cu „Ziua
Enescu la Lugoj” pentru a marca 100 de ani de
la primul concert susţinut de George Enescu
în oraşul nostru.
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Un nou pod pietonal peste Timiş în zona Pieţei “George Coşbuc”

Orăşelul Copiilor

NU AM PROMIS DAR AM REALIZAT:

Pornind de la dorinţa de a descongestiona tra-
ficul din municipiu, unul dintre cele mai impor-
tante proiecte de investiţii demarate în 2011 a fost
construirea unui pod pietonal peste râul Timiş
pentru a face legătura între Cartierul Ştrand şi
Piaţa Agroalimentară „George Coşbuc”. Podul
pietonal va avea o lungime de 144 m, o lăţime de
3 m, fiind construit din patru tronsoane de 24 m,
respectiv un tronson de 48 m. Adâncimea stâlpi-
lor va fi de 20 m, iar podul va fi prevăzut cu
trepte de acces, dar şi cu rampă specială pentru
persoanele cu handicap.

După obţinerea tuturor aprobărilor necesare, a
fost organizată licitaţia electronică pentru execu-
ţia lucrării. Câştigătoare a fost desemnată firma
Pod Construct din Timişoara, care a realizat mai

multe astfel de poduri în judeţul Timiş. Valoarea
de licitaţie a fost de 2,5 milioane lei, la care se
adaugă TVA. Lucrarea este multianuală, prin
execuţia bugetară din 2011 fiind alocată suma de
1,5 milioane lei. 

După organizarea de şantier, în luna septembrie
2011 s-a lucrat la cele două culee ale podului, si-
tuate în digurile de pe cele două maluri, urmând
ca în dreptul culeelor să se efectueze foraje la o
adâncime de 20 m, pentru fixarea pilonilor de sus-
ţinere. De asemenea, a fost pregătit terenul pentru
ca utilajele să poată săpa în albia râului Timiş. 

La începutul lunii octombrie 2011, în zona par-
cării de la Autogară, au fost finalizate lucrările de
amenajare a drumului de acces la albia râului
Timiş în zona Plopi. Noul drum a fost folosit pen-

tru deplasarea utilajelor de mare tonaj care au exe-
cutat forajele de mare adâncime necesare pentru
construcţia noului pod pietonal.

În cea de a doua jumătate a lunii octombrie
2011 au fost executaţi cei cinci piloni de pe malul
drept al râului Timiş, dintre care doi în albia râu-
lui, doi de rezistenţă şi unul în dig, distanţa dintre
piloni fiind de 24 m. La sfârşitul lunii au fost exe-
cuaţi şi pilonii de pe malul stâng, ulterior tre-

cându-se la amenajarea radierelor.
Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru

luna octombrie 2012, când podul pietonal va fi
dat în folosinţă. Această investiţie va permite des-
congestionarea traficului din Piaţa Agroalimen-
tară „George Coşbuc”, a cărei modernizare a fost
programată să demareze tot în 2011, dar, din pă-
cate, a fost blocată de o parte a consilierilor lo-
cali.

În data de 10 aprilie 2012, în Parcul „George
Enescu” din oraş, în locaţia fostului patinoar, a fost
inaugurat Orăşelul Copiilor. La festivitatea de des-
chidere au fost prezenţi numeroşi copii care au pri-
mit cu mare bucurie această nouă posibilitate de
joacă şi distracţie.

Noul orăşel se adresează copiilor cu vârsta între
5 şi 10 ani de la grădiniţele şi şcolile din municipiul
nostru. Se pot juca 26 de copii într-o serie, câte
zece minute la fiecare din cele trei obiective: to-
bogan, orăşel şi traseu cu obstacole. Intrarea este
gratuită, iar în timpul jocului copiii nu trebuie să
poarte încălţăminte atât pentru securitatea proprie,

cât şi pentru cea a jocurilor gonflabile. După data
de 10 iunie urmează să fie montate în aceeaşi in-
cintă încă două aparate, o piscină şi un alt element
de joc.

Orăşelul este programat să rămână deschis până
în data de 23 iunie, dar succesul de care se bucură
în rândul celor micuţi va conduce cel mai probabil
la prelungirea perioadei de funcţionare cel puţin
până în 15 iulie. Responsabili cu buna funcţionare
a orăşelului sunt angajaţi din cadrul Poliţiei Locale
Lugoj, al Serviciul Public pentru Administrarea şi
Întreţinerea Domeniului Public (S.P.A.I.D.P.), pre-
cum şi al Serviciului de Sere şi Spaţii Verzi.


