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La începutul lunii februarie, la
şedinţa de lucru pe care executi-

vul a avut-o cu firma Hidrocon-
strucţia, cea care execută lucră-

rile de reabilitare a reţelei de apă
din municipiu s-a hotărât dema-

rarea lucrărilor din acest an. Ast-
fel, din data de 11 februarie,
firma este prezentă în oraş cu 25
de oameni. S-a făcut pregătirea
de şantier în vederea lucrărilor de
traversare a râului Timiş cu con-
ducta magistrală de apă. Lucrarea
este complexă, pentru susţinerea
conductei de apă fiind în preala-
bil montate grinzi cu zăbrele.
Conducta are diametrul de 400
mm şi este izolată termic. În pe-
rioada următoare se vor realiza si
legăturile conductei cu magistra-
lele care vin pe direcţia străzii
Coloman Wallisch şi a splaiului
Tinereţii pe de o parte şi pe di-
recţia străzii I. Huniade de cea-
laltă parte a râului Timiş. La
capătul podului dinspre strada
Coloman Wallisch, pentru tra-
versarea străzii, se va folosi con-
ducta existentă, care a fost

montată relativ recent şi este în
stare tehnică bună. „Traversarea
râului Timiş pe sub Podul de
Beton cu conducta de 400 de mm
este o lucrare de mare importanţă
pentru oraş, pentru că reuşim ast-
fel să închidem inelul de pre-
siune al conductei. Sunt convins
că vom menţine şi în acest an un
ritm al lucrărilor asemănător cu
cel de anul trecut şi vom reuşi să
oferim în curând lugojenilor apă
în condiţii de calitate şi presiune
superioare. Când alimentarea cu
apă se va face exclusiv prin con-
ducta nouă, pierderile din sistem
vor fi minime şi nu vor mai fi an-
trenate în reţea impurităţile din
zonele degradate ale vechilor
conducte”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Referitor tot la reţeaua de apă,
au fost aduse 16 pompe de ul-

timă generaţie pentru a înlocui
pompele de la forajele care ali-
mentează Uzina de apă nr. 1,
respectiv Uzina nr. 3. Acestea
au o capacitate de pompare
mai mare şi un consum de
energie mai mic. Ele vor con-
tribui la creşterea eficienţei
sistemului de alimentare cu
apă a municipiului. În paralel,
Meridian 22 începe branşarea
gratuită la reţeaua de apă a lo-
cuinţelor de pe străzile Crişan
şi Cloşca. „Am solicitat firmei
Meridian 22 să repare avariile
din carosabil la propriile lu-
crări, o parte fiind deja finali-
zate, cealaltă parte urmând să
fie terminate până la sfârşitul
lunii, dacă vremea o va permite”,
a mai precizat primarul munici-
piului.

Aurel Jurubiţă

S-au reluat lucrările la reţeaua de apă

Conducta magistrală de apă traversează râul Timiş
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Direcţia de Asistenţă Socială acordă tichete
sociale persoanelor vârstnice care au domiciliul
sau reşedinţa pe raza municipiului Lugoj şi au
realizat în luna anterioară depunerii cererii un
venit de până la 450 lei, iar venitul pe membru
de familie este de maxim 450 lei.

Tichetele sociale se acordă din anul 2010 con-
form H.C.L 13/25.02.2010, care a fost modifi-
cată şi completată în anul 2011 prin
H.C.L.nr.107/30.06.2011, privind aprobarea me-
todologiei de acordare a unor prestaţii sociale
sub formă de „tichete sociale” pentru persoanele
vârstnice de pe raza municipiului Lugoj. Valoa-
rea tichetelor sociale este 100 lei/lună.

În vederea aprobării dreptului la tichete so-
ciale acordate persoanelor vârstnice cu venituri
reduse, solicitantul va prezenta următoarele do-
cumente:
l Cerere tip
lActele de identitate ale persoanei vârstnice

solicitante şi ale familiei acesteia;
lActe care dovedesc situaţia materială a per-

soanei vârstnice şi a familiei acesteia (cupoane
pensie / indemnizaţii / alocaţii / adeverinţe de
salariu – pentru luna anterioară depunerii cere-
rii);

lDecizia de pensie administrativă pentru li-
mita de vârstă;

Persoanele vârstnice care nu realizează veni-
turi vor da o declaraţie pe propria răspundere în
acest sens;

lActe care dovedesc situaţia locativă (con-

tracte de vânzare-cumpărare, contracte de închi-
riere, extrase de carte funciară).

Dosarele se depun la Registratura Direcţiei de
Asistenţă Socială Comunitară  Lugoj (cam. 14).
Se va întocmi în teren, la domiciliul solicitantu-
lui, o fişă sociomedicală. Acordarea sau neacor-
darea dreptului se realizează prin dispoziţia
primarului şi se comunică solicitantului în ter-
men de 30 de zile de la depunerea cererii.

Tichetele sociale au imprimate următoarele
elemente: seria şi numărul tichetului, codul nu-
meric personal, numele şi prenumele beneficia-
rului, perioada în care pot fi valorificate, precum
şi valoarea tichetului.

Distribuirea tichetelor sociale se efectează la
casieria D.A.S.C. Beneficiarii se prezintă lunar
cu actul de identitate şi cuponul de pensie din
luna anterioară şi vor ridica tichetele. În situaţia
în care persoana vârstnică se află în imposibili-
tatea de a se prezenta pentru ridicarea tichetelor,
acestea pot fi ridicate de către alte persoane îm-
puternicite, având actul de identitate al benefi-
ciarului în original.

Periodic se fac anchete sociale de reevaluare.
Beneficiarul de tichete sociale are obligaţia să

comunice în termen de 14 zile orice modificare
a venitului, a membrilor familiei, a schimbării de
domiciliu etc.

În prezent, de tichete sociale beneficiază în
medie 115 persoane vârstnice cu domiciliul pe
raza municipiului Lugoj.

Carmen Peşteanu

Cum se acordă tichetele sociale
pentru persoanele vârstnice

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece, pri-
maria are obligaţia de a efectua lunar, până la în-
ceputul sezonului rece următor, la solicitarea
agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru ve-
rificarea veridicităţii datelor înscrise în declara-
ţiile pe propria răspundere privind componenţa
familiei şi veniturile acesteia pentru cel puţin
60% dintre beneficiarii dreptului de ajutor pentru
încălzirea locuinţei.

Familiile sau persoanele singure pentru care
urmează să se efectueze anchete sociale se co-
munică de către agenţiile teritoriale din baza de
date constituită pe baza borderourilor centraliza-
toare privind plata ajutoarelor de încălzire cu
lemne şi gaze naturale (în cazul municipiului
Lugoj).

De asemenea, anchetele sociale pot fi efec-
tuate şi la sesizarea unor terţi, persoane fizice sau
juridice, peste procentul prevăzut de O.U.G. nr.
70/2011.

În situaţia în care familia sau persoana singură

beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei
refuză să furnizeze informaţiile şi documentele
necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau
în urma anchetelor sociale efectuate se constată
că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria
răspundere privind componenţa familiei şi veni-
turile acesteia nu a declarat corect numărul mem-
brilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute,
dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei în-
cetează începând cu luna următoare, iar sumele
plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în
condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care
constituie titlu executoriu. Astfel, sumele plătite
necuvenit, se recuperează de către serviciile de
specialitate ale Primăriei de la beneficiar în ter-
men de maxim 3 luni, se transferă agenţiei teri-
toriale şi se fac venituri la bugetul de stat.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 70/2011, au fost aprobate până la 31 ianuarie
2013 un număr de 198 ajutoare pentru încălzirea
locuinţei cu lemne şi respectiv un număr de 404
ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze natu-
rale. Călin Bublea

Verificarea şi monitorizarea ajutoarelor
de încălzire a locuinţei acordate 

în perioada sezonului rece 2012 - 2013
Ce sunt monumentele istorice?
Monumentele istorice sunt bunuri imobile,

construcţii şi terenuri situate pe teritoriul Româ-
niei (sau în afara graniţelor, proprietăţi ale statu-
lui român), semnificative pentru istoria, cultura
şi civilizaţia naţională şi universală. Ele sunt
parte din patrimoniul cultural naţional şi sunt
protejate prin lege.

Care sunt criteriile pentru ca o construcţie să
fie declarată monument istoric?

Principalele criterii pentru ca o construcţie să
fie declarată monument istoric sunt:

- vechimea 
- raritatea într-o localitate, zonă sau re-

giune
- reprezentativitatea pentru un stil, un cu-

rent artistic, o perioadă istorică
- valoarea memorială - legată de personali-

tăţi, evenimente sau momente din istorie, va-
loarea de mărturie

Vechimea să fie de 50 de ani sau mai mult
(deşi pot fi alese şi construcţii mai noi, dacă au o
valoare excepţională). Cu cât este mai veche, cu
atât este mai valoroasă, pentru că pe măsura tre-
cerii timpului s-au păstrat puţine construcţii si-
milare din aceeaşi perioadă.

1. Foarte veche este o construcţie care da-
tează de peste 400 de ani, adică este mai veche
de anul 1600. La noi acestea sunt foarte puţine
din cauza specificului ţării noastre de zonă seis-
mică, materialelor de construcţii tradiţionale
puţin rezistente (lemnul) şi deselor războaie şi
distrugeri la graniţa între culturi. Construcţiile
foarte vechi sunt în totalitate monumente istorice.
Mai îndelung păstrate au fost, în general, con-
strucţiile cu un grad de interes social şi religios:
biserici, castele şi fortificaţii, reşedinţe boiereşti
şi nobiliare, primării şi clădiri negustoreşti în ora-
şele din Transilvania. Unele au suferit numeroase
trasformări şi refaceri ulterioare, altele au supra-
vieţuit ca ruine.

2. Vechi sunt construcţiile care datează de 200

- 400 de ani, adică din perioada 1600 - 1800. Cu
cât perioda este mai îndepărtată, cu atât sunt păs-
trate mai puţine. Din această perioadă au supra-
vieţuit şi construcţii din lemn, un număr mai
mare de construcţii civile urbane şi rurale, ate-
liere şi hanuri, drumuri şi amenajări de cursuri
de apă, heleştee, terenuri agricole, cimitire şi
cruci de piatră. Toate acestea sunt mărturii pre-
ţioase asupra felului cum arăta mediul natural şi
construit al strămoşilor noştri apropiaţi. Con-
strucţiile vechi sunt în proporţie covârşitoare sus-
ceptibile de a fi declarate monumente istorice,
excepţiile fiind acele construcţii care au suferit
modificări care le-au schimbat complet aspectul
iniţial, care sunt într-o stare atât de deteriorată
încât este imposibilă salvarea lor, alte conside-
rente ştiinţifice şi social-economice punctuale.
În toate cazurile aceste construcţii vechi trebuie
să fie documentate, fotografiate şi părţile de con-
strucţie semnificative salvate şi adăpostite într-
un muzeu.

3. Relativ vechi sunt construcţiile de 100 -
200 de ani, adică din perioada 1800 - 1914. În
funcţie şi de alte criterii, de reprezentativitate,
raritate, stare de conservare, valoare memorială,
artistică, repere comunitare şi altele, multe din
ele sunt susceptibile de a fi monumente istorice.
Ele aduc în peisajul localităţilor noastre farme-
cul şi patina nobilă a trecutului apropiat, imagi-
nea unui stil de viaţă şi a unor progrese pe calea
modernizării şi progresului făcute de străbunicii
noştri, necesara soliditate clasică care echili-
brează modernul, atmosfera literaturii şi poeziei
noastre clasice de secol XIX pe care o studiem
în şcoală, a marilor curente artistice şi arhitec-
turale europene, adică acele repere de care avem
nevoie azi pentru a trăi cu sentimentul tonic că
nu suntem mai prejos decât alţii, că avem şi noi
un trecut care ne poate însufleţi, că avem ce
arăta oaspeţilor, că ştim să ne respectăm valo-
rile.

4. Recente sunt construcţiile din perioada Pri-
mului Război Mondial, din perioada interbelică
şi primii ani după al Doilea Război Mondial
(1914 - 1950), care au mai puţin de o sută de ani
vechime. Ele datează dintr-o epocă de mare
avânt constructiv, stimulat de creşterea econo-
mică şi demografică, dar şi de industrializare şi
de standardizare accentuată, de simplificare în
folosul funcţionalului şi utilităţii imediate. Doar
o mică parte din construcţiile recente pot fi de-
clarate monumente istorice - cele realizate de
mari arhitecţi, cele care au o valoare artistică de-
osebită sau au valoare de unicat, cel care ilus-
trează tehnici, materiale sau stiluri complet noi,
inclusiv construcţii-martor al unor eşecuri teh-
nice. Multe din aceste construcţii pot avea însă
o puternică semnificaţie pe plan local şi, prin ur-
mare, ocrotite la acest nivel: şcoala veche dintr-
un sat, biserica unei comunităţi, gospodării
ţărăneşti tradiţionale, gări şi castele de apă, po-
duri şi depozite industriale, sedii de primării,
case care au aparţinut unor personalităţi sau fa-
milii de vază dintr-o localitate, parcuri şi grădini,
prăvălii şi pieţe publice, fântâni, troiţe, cimitire,
locuri tradiţionale de petreceri câmpenenşti,
chioşcuri şi foişoare, etc. Ele trebuie inventariate
cu grijă şi ocrotite. Niciodată nu suntem sufi-
cient de zgârciţi şi de precauţi când este vorba
de mărturiile trecutului apropiat, de ştergerea
specificului local, a reperelor localităţii sau
zonei în care trăim. Modernizarea nu trebuie să
fie făcută prin distrugere, fără nicio grijă pentru
ziua de poimâine, pentru ce lăsăm mai departe. 

Patricia Ghemeş

Ghid privind protejarea
patrimoniului cultural

Monumente istorice, Partea I



februarie 2013

Modernizarea Ştrandului
Municipal este una dintre cele
mai importante investiţii pe
care municipalitatea lugojeană
le derulează în momentul de
faţă. Lucrările au demarat la
mijlocul lunii noiembrie a anu-
lui trecut şi avansează cu repe-
ziciune. Circa 60 de muncitori
sunt angrenaţi
zi de zi

pe şantier în lucrările aflate în
diferite faze de execuţie. Fie-
care obiectiv are fundaţia tur-
nată, iar suprastructura se
găseşte în diverse stadii de rea-
lizare. Per ansamblu, lucrările
la Ştrandul Municipal sunt rea-
lizate în proporţie de 45%, ur-
mând a fi încheiate în vară.

Viitoarea

bază de agrement va oferi mai
multe facilităţi de recreere celor
care vor dori să îşi petreacă tim-
pul liber într-un mod plăcut.
Atracţia principală va fi bazinul
central, destinat adulţilor.
Lângă bazinul central vor func-
ţiona două saune, despărţite
între ele de un spaţiu tehnic. De
asemenea, trei bazine mai mici

sunt situate

lângă bazinul central. Unul din-
tre ele este rezervat copiilor, iar
celelalte două vor fi pentru re-
laxarea adulţilor. Un râu artifi-
cial va înconjura toate bazinele.
Baza va mai dispune de două
clădiri separate pentru vestiare,
duşuri şi toalete, precum şi de
două spaţii pentru alimentaţie
publică.

Raoul Rusalin

Lucrările la baza de la Ştrand sunt 
în plină desfăşurare

Joi, 7 februarie, la ora 14.00,
la Primărie a fost convocată o
dezbatere publică privind bu-
getul municipiului şi sursele
de finanţare pentru următoa-
rele obiective importante de
investiţii:
l branşarea gratuită la

noua reţea de apă pentru
16.000 de locuinţe din muni-
cipiu (2.000 de locuinţe au
fost deja branşate). În acest
caz este necesară suma de
6,7 milioane de lei dintr-un
total de 20 milioane lei;
l reabilitarea pieţei agroa-

limentare „George Coşbuc”
(completarea cu 2,25 mi-
lioane de lei dintr-un total de

5 milioane de lei a sumei
pentru această investiţie);
l reabilitarea drumurilor

asfaltate, pavate sau pietruite
pe 40 de străzi din municipiu
după efectuarea branşamen-
telor la reţeaua de apă şi ca-
nalizare (completarea cu 9
milioane de lei dintr-un total
de 14 milioane de lei a sumei
necesare);
l reabilitarea termică a

blocurilor (completarea cu
4,5 milioane de lei dintr-un
total de 8 milioane de lei ce
revin Consiliului Local Mu-
nicipal Lugoj ca parte de co-
finanţare pentru reabilitarea
a 84 de blocuri cuprinse în

proiectul ce va fi derulat îm-
preună cu Ministerul Dezvol-
tării Regionale).

„Acestea reprezintă patru
obiective mari care comple-
tează cel mai mare program
de investiţii din istoria ora-
şului. La 31 decembrie 2012
gradul de îndatorare a Muni-
cipiului Lugoj a fost de
5,3%, unul dntre cele mai
mici din ţară. Dacă la buge-
tul din acest an al oraşului,
care se ridică la circa 131
milioane de lei, atragem şi
sumele necesare pentru cele
patru investiţii amintite, gra-
dul de îndatorare nu ar
creşte prea mult”, a declarat

şeful executivului.
În data de 11 februarie, la şe-

dinţa extraordinară a Consiliu-
lui Local, a fost pusă în discuţie
contractarea de către Munici-
piul Lugoj a unui împrumut în
condiţii cât mai avantajoase
pentru oraşul nostru. În cursul
şedinţei, Silviu Enache, expert
financiar la Brightest Consul-
ting, a prezentat strategia de ob-
ţinere a împrumutului. Printr-o
Hotărâre a Consiliului Local al
Municipiului Lugoj a fost apro-
bată contractarea unei finanţări
rambursabile interne în valoare
de 22.500.000 lei cu o maturi-
tate de 10 ani.

Aurel Jurubiţă

Administraţia se preocupă să asigure finanţarea
unor obiective de investiţii importante

Două ceasuri 
stradale moderne vor
fi amplasate în oraş

Primarul Francisc Boldea a prezentat intenţia municipalităţii
de a amplasa în două locuri din oraş ceasuri stradale moderne,
iluminate şi pe timp de noapte, care vor indica data, ora şi tem-
peratura. Având o înălţime de circa 4 m, acestea vor avea un
afişaj triunghiular cu LED-uri. Unul va fi montat în apropierea
Podului de Beton, pe malul stâng al Timişului, iar celălalt în
zona clădirii fostei Prefecturi. Acţiunea se înscrie în eforturile
executivului de modernizare a oraşului. Anul trecut au fost rea-
lizate în această direcţie două activităţi: iluminatul arhitectural
al clădirii Primăriei şi montarea unor catarge cu drapele ale
României, Uniunii Europene şi Lugojului în două locaţii din
oraş. Aurel Jurubiţă

Birou de paşa-
poarte la Lugoj

În data de 15 ianuarie, reprezentanţi ai Direcţiei de Paşapoarte
Timiş au venit la Lugoj şi au purtat discuţii cu conducerea exe-
cutivului local în vederea deschiderii unui Birou de Paşapoarte
în oraşul nostru. S-a ajuns la un acord de principiu şi a fost sta-
bilită locaţia care va fi pusă la dispoziţie de către Primăria Lugoj
pentru desfăşurarea acestei activităţi. Imobilul în care îşi va des-
făşura activitatea noul Birou de Paşapoarte lugojean se află pe
str. Bucegi, la nr. 21, în clădirea Şcolii Populare de Artă. Pentru
deschiderea acestui birou administraţia locală a igienizat şi a
dotat cu mobilier două încăperi: o sală de aşteptare şi un birou
de preluare acte şi eliberare paşapoarte.

Biroul va fi deschis o dată pe săptămână, când reprezentanţii
Direcţiei de Paşapoarte Timiş vor veni la Lugoj pentru program
cu publicul. În vederea demarării activităţii în condiţii legale au
fost solicitate şi autorizaţiile necesare şi au fost stabilite cu re-
prezentanţii Ministerului de Externe toate condiţiile ce trebuie
respectate pentru ca un asemenea birou să funcţioneze la Lugoj.
Deschiderea oficială a Biroului de Paşapoarte va avea loc joi, 21
februarie, orele 10.00.

Aurel Jurubiţă
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Sofia Vlad-Rădulescu, mama
poetului dialectal Victor Vlad Dela-
marina, s-a născut pe 24 noiembrie
1851 în familia avocatului Constan-
tin Rădulescu, primar al Lugojului şi
exponent al intelectualităţii bănăţene
de la mijlocul secolului al XIX-lea.
În casa părintească, va primi o edu-
caţie în spiritul promovării culturii
româneşti, la afirmarea căreia va
contribui prin întreaga sa activitate
ulterioară.

După terminarea studiilor urmate
la Lugoj şi Timişoara, Sofia Rădu-
lescu se va căsători, la vârsta de 17
ani, cu pretorul şi apoi avocatul Ioan
Vlad, un militant de seamă al mişcă-
rii naţionale bănăţene.

Rezultate ale unei solide educaţii
naţionale şi estetice, diversele sale
preocupări artistice (creaţii literare,
creaţii muzicale, organizarea unor
serate teatrale) vor însufleţi viaţa cul-
turală a Lugojului de la sfârşitul se-

colului al XIX-lea.
Încă din tinereţe s-a dovedit a fi

extrem de ataşată de valorile tradi-
ţionale ale culturii populare bănă-
ţene, pe care le-a cules şi ilustrat în
originalele sale compoziţii muzicale
– un prim aranjament pentru pian al
dansului „Lugojana”, „Doina Lăcră-
mioarei” şi „Doina primăverii” (am-
bele pentru voce şi pian), „Cântecul
ciobanului”.

Preocupările sale din domeniul
dramaturgiei s-au bucurat de un real
succes, lucrări teatrale precum piesa
„La maial” (a cărei premieră a avut
loc în 1882, printre interpreţi regă-
sindu-se fiul său Victor, fraţii Tiberiu
şi Caius Brediceanu) fiind publicate
în prestigioasele reviste ale vremii
(Familia, XXVI, nr.1, 7 ianuarie,
1890). Piesa de teatru în dialect bă-
năţean, „Oala cu galbeni”, jucată în
premieră la Lugoj în 1907, a fost pu-
blicată apoi în Luceafărul din 1908.

Sofia Vlad-Rădulescu traduce,
după un basm german pentru copii,
„Rosa din spini”, piesa fiind pusă în
scenă în sala hotelului „Concordia”
din Lugoj, în anul 1888, printre in-
terpreţi remarcându-se Laura Vlad,
fiica scriitoarei.

În patrimoniul Muzeului de Isto-
rie şi Etnografie Lugoj (fondul me-
morial George Dobrin) se află un
interesant desen, datat 1878, care în
conformitate cu semnătura existentă
pe el, este susceptibil de a aparţine
Sofiei Vlad-Rădulescu, lucrare im-
portantă din punct de vedere etno-
grafic pentru oraşul nostru. Realizat
în creion negru şi apoi colorat, des-
enul intitulat „Planul căsuţei mele de
la vie“, redă cu claritate detaliile
structurale ale unei clădiri de inspi-
raţie ţărănească, cu prispă şi „uşă
creaţă“ - decor realizat prin alipirea
unor scânduri, cu fronton de lemn,
ornamentat cu motivul crucii - un

model autentic al caselor deţinute
odinioară de familiile înstărite ale
Lugojului, în zona celebrelor podgo-
rii din „Dealul viilor”, case locuite
doar pe timpul verii.

În aceeaşi colecţie, purtând titluri
relevante, precum „Culesul” sau „La
vie”, se află fotografii de epocă ce au
aparţinut familiei Vald, ilustrând as-
pecte ale viticulturii lugojene.

Activitatea scriitoarei din dome-
niul teatral, dar, în egală măsură, şi
cea din domeniul poetic (cele mai
reuşite creaţii fiind publicate în presa
vremii), inspirate din sistemul tradi-
ţional bănăţean, vor influenţa în mod
cert viitoarele preocupări ale poetu-
lui dialectal Victor Vlad Delamarina,
educat într-o familie despre care fi-
losoful Lucian Blaga spunea că „…
.dragostea de pitoresc dialectal îi
zace în sânge” („Păpuşi etnografice”
în Cuvântul, I, nr. 24, 1924).

Daciana Vuia

Personalităţi lugojene
Sofia Vlad-Rădulescu (1851-1943)

Biblioteca Municipală Lugoj,
Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, Cenaclul & Revista „Banat”
Lugoj şi Editura Hestia Timişoara
organizează întâlnirea cu scriitorul
şi sculptorul timişorean Aurel Ghe-
orghe Ardeleanu, cu ocazia lansării
la Lugoj a romanului Ploaia de
nisip, apărut la Editura Hestia.

Romanul va fi prezentat de poe-
tul şi editorul Lucian Alexiu, de
criticul literar şi jurnalistul Dorin
Murariu şi de jurnalistul şi proza-
torul Cristian Ghinea. Moderator
va fi Henrieta Szabo, directoarea
Bibliotecii Municipale Lugoj. Lan-
sarea romanului Ploaia de nisip va
avea loc joi, 7 martie, de la ora
17.00, în Sala de Consiliu a Teatru-
lui Municipal „Traian Groză-
vescu”.

Aurel Gheorghe Ardeleanu este
prozator, dramatug şi sculptor,
fiind absolvent al Institutului de
Arte Plastice din Timişoara (1963)
şi al Institutului de Arte Plastice
din Bucureşti, secţia muzeologie
(1981). Lucrează ca metodist, con-
servator, inspector, referent cu pro-
bleme de artă plastică la Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
şi Inspectoratul pentru Cultură
Timiş.

A mai publicat volumele: Fiinţe
de o zi (proză scurtă), Timişoara,
Editura Facla, 1984; Coroană pentru
Doja şi Tentaţia (teatru), Bucureşti,
Editura Eminescu, 1989; Napoleon,
soldatul şi femeia, Timişoara, Edi-
tura Hestia, 2000; Fratele nostru
Abel, şi alte douăsprezece povestiri
(postfaţă de Eugen Dorcescu), Timi-

şoara, Editura Hestia, 2007. Ca scul-
ptor, a realizat o serie de busturi ale
unor importante personalităţi timi-

şene (Sorin Titel, Virgil Birou, Fila-
ret Barbu, Sabin Drăgoi şi mulţi
alţii). Adriana Weimer

O nouă expoziţie la „ProArte”
- Cultura materială preistorică
în Banatul de Est

Vineri, 15 februarie, la Galeria „Pro Arte” a avut loc vernisajul ex-
poziţiei temporare „Cultura materială preistorică în Banatul de Est”
organizată de Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj. Expoziţia a be-
neficiat de o prezentare inedită pentru spaţiul cultural lugojean, în sen-
sul că în deschiderea acesteia a rulat un scurt film documentar tematic
prin intermediul căruia publicul a fost introdus în atmosfera specifică
epocii, film realizat cu sprijinul doamnei Patricia Ghemeş, consilier
personal pe probleme de cultură şi patrimoniu al primarului Francisc
Boldea, al lui Cristian Alexandru – regizor al TEN TV (Sergiu Sfer-
coci, operator imagine) şi al lui Andrei Puţinelu (sunet). Directorul
muzeului lugojean, arheologul Răzvan Pinca, a asigurat suportul şti-
inţific al filmului, precum şi prezentarea expoziţiei.

Expoziţia s-a dorit a fi o retrospectivă a ultimilor 50 de ani de cer-
cetare arheologică efectuată de Muzeul de Istorie şi Etnografie. Au
fost expuse piese din silex descoperite în aşezările paleolitice de la
Româneşti, Coşava şi Tincova, ceramică neolitică ce provine din situl
arheologic de la Româneşti-Peşteră, topoare neolitice din piatră şle-
fuită ce provin de pe teritoriul Lugojului, de la Susani-Deluţ, Heren-
deşti, Târgovişte, precum şi o serie de figurine antropomorfe găsite la
Sălbăgelul Vechi. Perioada eneolitică a fost reprezentată de ceramica
descoperită în aşezarea cercetată la Sacoşul Mare. Epocii bronzului i-
a fost alocat cel mai generos spaţiu în cadrul expoziţiei, fiind prezen-
tate obiecte ceramice ce provin din aşezările de la Visag şi Coşteiu,
ceramică sud-dunăreană de import recuperată în urma cercetărilor de
la Moldova Veche, precum şi o serie de obiecte din bronz descoperite
ocazional sau în urma cercetărilor sistematice la Cornuţel, Dumbrava,
Sviniţa, Herendeşti, Susani şi Moldova Veche.

Cu ocazia acestui vernisaj, s-a adus la cunoştinţa publicului lugojean
că, prin obiectele de epocă paleolitică pe care le deţin, muzeul şi oraşul
pot fi considerate puncte de referinţă pe harta mondială a arheologiei.

Răzvan Pinca

La Lugoj, lansarea volumu-
lui Eliade, ezotericul, semnat de
prof. univ. dr. Marcel Tolcea –
directorul Muzeului de Artă din
Timişoara, va avea loc joi, 21
februarie, de la ora 17.00, la
Teatrul Municipal „Traian
Grozăvescu”, în Sala de Con-
siliu.

Organizatorii acestei întâl-
niri literare de excepţie cu
scriitorul timişorean sunt: Bi-
blioteca Municipală Lugoj,
Casa de Cultură a Municipiu-
lui Lugoj şi Cenaclul & Re-
vista „Banat” Lugoj.

Recentul volum al scriitoru-
lui Marcel Tolcea – Eliade,
ezotericul (ediţia a II-a, revă-
zută şi adăugită), volum apărut
la Editura EST – Paperback –
din Franţa (ediţia I a apărut la
Editura Mirton din Timişoara,
în 2002) va fi prezentat la

Lugoj de criticul şi istoricul li-
terar prof. univ. dr. Cornel Un-
gureanu (preşedintele Filialei
Timişoara a Uniunii Scriitori-
lor din România), de editorul
Samuel Tastet şi de prof. Si-
mona Avram; moderator: Hen-
rieta Szabo, directoarea
Bibliotecii Municipale Lugoj. 

Lansarea volumului a mai
avut loc la Timişoara, mier-
curi, 17.10.2012, ora 18.00, la
Librăria „Cartea de Nisip”, şi
joi, 18.10.2012, în Aula Bi-
bliotecii Centrale Universitare
„Eugen Todoran” a Universită-
ţii de Vest; la cele două lansări
din Timişoara au participat:
Mircea Mihăieş, Viorel Mari-
neasa, Daniel Vighi, Silviu
Orăvitzan, Adriana Weimer,
numeroşi scriitori, studenţi,
prieteni, familia.

Adriana Weimer

Aurel Gheorghe Ardeleanu lansează la Lugoj romanul
„Ploaia de nisip”

Marcel Tolcea lansează la Lugoj „Eliade, ezotericul”
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Manifestarea s-a bucurat de prezenţa a
peste 200 de invitaţi din întreg Banatul:
oficialităţi judeţene sau locale, oameni de
afaceri, jurnalişti. Printre oaspeţii cei mai
de seamă s-au numărat consulul Germa-
niei la Timişoara, Klaus Christian Olasz,
şi deputaţii Sorin Stragea şi Ovidiu Ganţ,
acesta din urmă fiind, de altfel, şi repre-
zentantul minorităţii germane în Parla-
mentul României. 

De asemenea, a fost prezentă şi o dele-
gaţie din partea oraşului înfrăţit Jena din
Germania, condusă de consilierul local
Jürgen Haschke.

În deschiderea evenimentului au luat cu-
vântul primarul Francisc Boldea, Vasile
Belinţan, preşedintele Corporaţiei Mese-
riaşilor Lugojeni, şi Nicolae Ţăran, profe-
sor universitar şi analist economic.
Domnul Vasile Belinţan a vorbit despre

tradiţia breslei măcelarilor şi cârnăţarilor
lugojeni, prezentând numeroase amănunte,
lucruri inedite, nume şi chiar dovezi, prin-
tre care steagul din anul 1921 al breslei
măcelarilor şi cârnăţarilor lugojeni, foto-
grafii de grup sau documente aflate în păs-
trarea Corporaţiei Meseriaşilor. Tot
domnia sa l-a prezentat invitaţilor şi pe cel
mai vârstnic măcelar din Lugoj, Tiberiu
Gaşpar – Tibi lu’ Colă cum este cunoscut

mai bine de lugojenii de generaţie – ajuns
la venerabila vârstă de 92 de ani.

Deschiderea manifestării s-a încheiat cu
dansuri tradiţionale germane şi româneşti,
susţinute de perechi de copii şi tineri lugo-
jeni din partea Asociaţiei de Prietenie
Lugoj-Jena şi Ansamblului Folcloric „Lu-
gojana” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj.

Ca în fiecare an, „Degustarea Cârnaţilor
Bănăţeni” a fost împărţită în două secţiuni
de concurs: una pentru producătorii privaţi
(cârnaţi făcuţi în gospodărie pentru consu-
mul propriu) şi una destinată firmelor pro-
ducătoare de mezeluri (cârnaţi produşi
pentru comerţ). La prima secţiune s-au în-
scris 14 producători, printre care şi prima-
rul Francisc Boldea, care au intrat în
concurs cu 17 sortimente de cârnaţi făcuţi
în gospodărie pentru consumul familiei. La
secţiunea destinată firmelor au participat
12 producători, care au prezentat spre ju-
rizare 24 de sortimente de cârnaţi produşi
pentru comercializare.

Fiecare secţiune de concurs a avut un
juriu format din cinci persoane. Membrii
juriului au degustat şi evaluat fiecare sor-
timent înscris în competiţie, desemnând în
final câştigătorii. La categoria firmelor
producătoare de mezeluri au fost acordate
şase premii: trei premii III, două premii II
şi un premiu I, obţinut de societatea „Că-
vărănţana” pentru cârnaţii de casă „Pre-
mium”.

La secţiunea producătorilor particulari,
au fost acordate tot şase premii: trei premii
III - Wolfgang Sauer (cârnaţi de casă cu
chimen), Martin Horst (cârnaţi de casă pi-
canţi) şi Sorin Marcu (cârnaţi de casă),
două premii II - Dan Boitoş (cârnaţi de
casă) şi Walter Winter (cârnaţi de casă), şi
un premiu I, adjudecat de Edwin Zaban din
Lipova pentru un sortiment de cârnaţi de
mistreţ. Firmele premiate au primit di-
plome, în vreme ce producătorii particulari
au fost recompensaţi cu diplome şi premii

constând în aparatură electrocasnică.

Scurt istoric al
„Degustării cârnaţilor
bănăţeni”

Suplimentul „Banater Zeitung” (BZ) şi
ziarul-gazdă „Allgemeine Deutsche Zei-
tung für Rumänien” (ADZ) continuă o tra-
diţie veche de mai multe decenii,
„Worschtkoschtprob´” - „Degustarea câr-
naţilor”, iniţiată de către redactorii ziarului
„Neue Banater Zeitung” (NBZ) sub condu-
cerea redactorului-şef, Nikolaus Berwan-
ger.

„Worschtkoschtprob” a fost până în
1989 o manifestare privată şi uşor subver-
sivă, desfăşurată în interiorul redacţiei,
unde cititorii din spaţiul rural bănăţean – şi
nu numai – aduceau pentru degustare („ju-
riul degustător” fiind redactorii) şi pentru
„concurs” mostre ale cârnaţilor făcuţi în
casă. Ziua desfăşurării evenimentului era
publicată doar în NBZ, fapt pentru care
participau doar cititori ai ziarului. Pentru
ziar manifestarea era un bun prilej de strân-
gere a relaţiilor dintre redactori şi cititori.

Cu 18 de ani în urmă, publicaţia „Bana-
ter Zeitung” a decis să organizeze un eve-
niment public, mizând în continuare pe
pasiunea bănăţenilor pentru cârnaţi. Succe-
sul înregistrat – la fiecare ediţie au partici-
pat sute de prieteni ai ziarului – a înlesnit
mult organizarea în continuare a manifes-
tării, sponsorizată cu generozitate de nume-
roase firme. Cu 13 ani în urmă, a fost
permis pentru prima dată accesul unor
firme producătoare de mezeluri.

„Banater Zeitung” apare de la începutul
anilor ‘90 ca supliment săptămânal al sin-
gurului cotidian de limbă germană tipărit la
est de Viena, „Allgemeine Deutsche Zei-
tung für Rumänien”.

Raoul Rusalin

„DEGUSTAREA CÂRNAŢILOR BĂNĂŢENI” LA LUGOJ

Primăria Municipiului Lugoj şi săptămânalul de limbă germană „Bana-
ter Zeitung” au organizat, în premieră pentru municipiul Lugoj, „De-
gustarea cârnaţilor bănăţeni” - „Worschkoschtprob”, sărbătoare cu o

tradiţie de câteva decenii pentru minoritatea germană din Banat şi nu numai.
Evenimentul s-a desfăşurat joi, 31 ianuarie, şi a fost găzduit de Restaurantul
Royal.

Una din zilele lunii februarie a
fiecărui an este alocată Zilei Sigu-
ranţei pe Internet – Safer Internet.
Acesta este un eveniment de anver-
gură europeană, care se desfăşoară
sub egida reţelei europene „IN-
SAFE” – European Safer Internet
Network, în cadrul programului
Safer Internet Plus al Comisiei Eu-
ropene. Ziua Siguranţei pe Internet
este sărbatorită în aproximativ 65 de
ţări din întreaga lume.

Şi anul acesta, la serviciul BI-
BLIONET din cadrul Bibliotecii
Municipale Lugoj, s-a sărbătorit, în
data de 5 februarie, Ziua Siguranţei
pe Internet – Safer Internet. Tema
acestei ediţii a fost: „Alfabetizarea

digitală a copiilor de 6 ani la Biblio-
net Lugoj”.

Ca scop principal, Ziua Siguran-
ţei pe Internet promovează utilizarea
într-un mod mai sigur şi mai respon-
sabil a tehnologiei on-line, făcând
referire la utilizarea tuturor mijloa-
celor de comunicare on-line (poşta
electronică: yahoo e-mail, g-mail;
reţelele de socializare: Facebook,
YouTube, Twitter, LinkedIn; softuri
de chat: Skype, Yahoo Messenger;
telefoanele mobile), mai ales de
către copii şi adolescenţi. Prin pro-
movarea Zilei Siguranţei pe Internet
se urmăreşte conştientizarea cu pre-
cădere a copiilor, a adolescenţilor şi
a începătorilor în dezlegarea tainelor

Internetului asupra pericolelor navi-
gării nesupravegheate (în cazul co-
piilor şi adolescenţilor) şi
neprotejate pe Internet. 

În acest an, cu ocazia Zilei Sigu-
ranţei pe Internet la serviciul BI-
BLIONET din cadrul Bibliotecii
Municipale Lugoj (administrator
reţea – Adriana Weimer), întâlnirea
cu tema „Alfabetizarea digitală a
copiilor de 6 ani la Biblionet Lugoj”
a fost un exemplu de bună colabo-
rare între învăţământul primar şi
grădiniţă – Şcoala Gimnazială Nr. 4
Lugoj şi Grădiniţa P. P. 4 Lugoj –, la
care au participat şcolarii clasei pre-
gătitoare A de la Şcoala Gimnazială
Nr. 4 Lugoj, îndrumaţi de prof. înv.
primar Vasile Alexandru Păuliş, şi
preşcolarii din grupa mare de la
Grădiniţa P.P. 4 Lugoj, îndrumaţi de
prof. înv. preprimar Mărioara Arde-
lean şi Ana Fitera. „Ne adresăm
şcolilor şi grădiniţelor din judeţul
Timiş. Invităm să ni se alăture preş-
colari din grupa mare (grupă termi-
nală) şi elevi de clasa I şi clasa
pregătitoare (clase de debut în şco-
laritate). Copiii vor avea prilejul să
utilizeze corect şi în siguranţă Teh-
nologia Informaţiei şi a Comunică-
rii. Organizăm şi un concurs de
desene în Paint: Prietenii Degeţicăi.
Informaţii şi o expoziţie virtuală se
pot găsi şi pe blogul proiectului:
adla6ani.wordpress.com. Aici se gă-
seşte un formular pentru înscriere în
concurs (perioada de înscriere:

05.02.2013 – 17.03.2013; evalua-
rea: 02.04.2013 – 2 aprilie fiind ziua
de naştere a scriitorului Hans Chri-
stian Andersen). Ne încadrăm în
programul: Să ştii mai multe, să fii
mai bun”, ne spune prof. înv. primar
Vasile Alexandru Păuliş.

Pe lângă utilizarea instrumentelor
TIC, care sunt uşor de înţeles şi de
folosit, sunt nepericulose şi sunt
specifice vârstei lor (Paint, Word), li
s-a explicat copiilor de ce este ex-
trem de importantă prudenţa ma-
ximă în utilizarea tuturor
mijloacelor de comunicare on-line
(yahoo e-mail, g-mail, Facebook,
YouTube, Twitter, LinkedIn, Skype,
Yahoo Messenger, telefoane mo-
bile); de aici, s-au desprins REGU-
LILE esenţiale care trebuie
respectate în cazul folosirii Interne-
tului de către copii şi adolescenţi: să
ceară permisiunea părinţilor înainte
de a folosi computerul; să păstreze
parolele secrete; să deschidă numai
e-mail-urile de la oamenii pe care îi
cunosc; să vorbească întotdeauna cu
părinţii, dacă apar probleme necu-
noscute; să nu îşi spună numele sau
adresa pe Internet; să stabilească îm-
preună cu părinţii ce pagini pot vi-
zita pe Internet. Ca experiment de
comunicare prin Internet, prin acest
exerciţiu şcolarii au demonstrat că
sunt conştienţi de pericolele Interne-
tului şi vor da accept doar adevăra-
ţilor prieteni!

Adriana Weimer

Ziua Siguranţei pe Internet la Lugoj, ediţia a II-a Se apropie Mărţişorul
Iubitori de dragoste şi frumos, lugojenii respectă tradiţia de a

întâmpina anotimpul primăverii cu mărţişoare oferite celor
dragi. An de an, zeci de comercianţi ambulanţi din toate colţurile
ţării vin să-şi vândă produsele în oraşul nostru. Primăria Muni-
cipiului Lugoj eliberează aprobări celor care doresc să comer-
cializeze mărţişoare, până în prezent fiind înregistrate nu mai
puţin de 29 de cereri, iar numărul lor continuă să crească.

Pentru a obţine un amplasament, comercianţii de mărţişoare
trebuie să se prezinte la sediul Primăriei, Compartimentul Relaţii
cu Publicul, pentru a completa o cerere şi a depune actele nece-
sare (Certificatul de înregistrare, Certificatul constatator). Ter-
menul pentru soluţionarea cererilor este de minim 3 zile
lucrătoare. Taxa pentru ocuparea domeniului public este de 2
lei/mp/zi. Locaţiile stabilite de municipalitate pentru comercian-
ţii ambulanţi sunt în zona Casei de Cultură a Sindicatelor, pe
malul Timişului, respectiv în zona intersecţiei Unic.

Lia Răduţ
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Subsemnata, Coţolan Voichiţa Ofelia,
în calitate de consilier local al Munici-
piului Lugoj, din partea Partidului Social
Democrat, în baza Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, re-
publicată, cu completările şi modificările
ulterioare şi a Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, prin prezenta, îmi
depun Raportul de activitate pe anul
2013, pentru perioada iunie 2012 - de-
cembrie 2012:

1. În perioada mai sus-menţionată am
participat la şedinţele ordinare şi extra-
ordinare ale Consiliului Local al Muni-
cipiului Lugoj, neavând nicio absenţă
nemotivată.

2. Am fost aleasă să fac parte din ur-

mătoarele comisii ale Consiliului Local
al municipiului Lugoj:

2.1. Comisia juridică, de disciplină,
muncă, protecţie socială, de apărare a or-
dinii publice, respectarea drepturilor
omului şi libertăţilor cetăţeneşti – în
această comisie, care şi-a desfăşurat ac-
tivitatea cel puţin bilunar, deţin funcţia
de preşedinte, iar activitatea principală a
acesteia este analizarea legalităţii proiec-
telor de hotărâre supuse dezbaterii în ur-
mătoarea şedinţă ordinară de consiliu;

2.2. Comisia de validare - în această
comisie deţin funcţia de secretar şi în
această calitate, împreună cu ceilalţi
membrii ai acestei comisii am validat
componenţa Consiliului local, în prima
şedinţă de investire a acestuia, iar apoi,
în şedinţele de consiliu am validat votu-
rile exprimate pentru alegerea diverselor
persoane, în conformitate cu proiectele
de hotărâre supuse dezbaterii;

2.3. Comisia de atribuire a locuinţelor
– în acestă comisie, care îşi desfăşoară
activitatea lunar, am analizat solicitările
depuse de cetăţeni pentru atribuirea de
locuinţe sociale aflate la dispoziţia Con-
siliului Local al Municipiului Lugoj;

2.4. Comisia de licitaţii pentru conse-
sionarea terenurilor – în cadrul acestei
comisii am analizat caietele de sarcini
propuse pentru organizarea procedurilor
pentru concesionarea terenurilor, apoi
am participat la evaluarea ofertelor de-
puse în cadrul acestei comisii;

2.5. Comisia pentru negocierea preţu-

lui de vânzare a construcţiilor aparţinând
S.C. Timişul S.A. Lugoj - în cadrul aces-
tei comisii am negociat cu reprezentanţii
S.C. Timişul S.A. Lugoj preţul de vân-
zare al construcţiilor aparţinând S.C. Ti-
mişul S.A. Lugoj, învecinate cu Baza
Sportivă Ştrand, iar în urma negocierilor,
am convenit vânzarea acestora la valoa-
rea stabilită prin expertiza de evaluare
aprobată de către Consiliul Local al Mu-
nicipiului Lugoj. Această comisie şi-a în-
cheiat activitatea prin întocmirea unui
Proiect de hotarâre pentru aprobarea pre-
ţului negociat de vânzare, la care am fost
iniţiator, alături de ceilalţi colegi membri
ai comisiei şi care a fost însuşit de catre
C.L.M.L., devenind Hotărâre de consiliu
şi creând premisele necesare pentru de-
mararea lucrărilor la noul Ştrand;

2.6. Comisia pentru negocierea preţu-
lui de vânzare a imobilului aparţinând fa-
miliei Brediceanu - în cadrul acestei
comisii am negociat cu proprietarii aces-
tui imobil preţul de vânzare, iar în urma
lucrărilor comisiei am convenit cu ace-
ştia la un preţ negociat, substanţial mai
mic decât cel obţinut în cadrul expertizei
de evaluare a clădirii. Cu toate acestea,
acest imobil nu a fost achiziţionat, comi-
sia suspendându-şi activitatea, deoarece
nu a ajuns la un numitor comun cu pro-
prietarii în ceea ce priveşte termenele de
plată. Comisia a înaintat o informare
C.L.M.L. cu privire la desfăşurarea lu-
crărilor sale;

2.7. Comisia de negociere a modalită-

ţilor de preluare a licenţelor audiovizuale
– în cadrul acestei comisii am cerut, îm-
preună cu ceilalţi colegi, un punct de ve-
dere Consiliului Naţional al
Audiovizualului, în scopul de a ne fun-
damenta lucrările din punct de vedere al
cerinţelor specifice licenţelor audiovi-
zuale care sunt acordate autorităţilor pu-
blice locale. Deoarece răspunsul a fost
transmis contemporan cu redactarea
acestui raport, comisia nu a avut timp să
se întrunească pentru a discuta paşii ul-
teriori de urmat.

3. Am fost iniţiator la 3 hotărâri de
consiliu, dintre care două au vizat con-
stituirea comisiilor de specialitate din ca-
drul C.L.M.L., iar una s-a referit la
aprobarea preţului negociat de vânzare a
construcţiilor aparţinând S.C. Timişul
S.A. Lugoj.

4. Am participat la numeroase mani-
festări organizate de către C.L.M.L., din-
tre care doresc să enumăr: Ziua Eroilor,
Ruga Lugojană, 1 Decembrie, 20 De-
cembrie, etc.

5. În ceea ce priveşte legătura cu cetă-
ţenii care m-au ales, pot să spun că sunt
apropiată de aceştia, având discuţii zil-
nice cu ei, ascultându-le propunerile şi
sugestiile pentru îmbunătăţirea activităţii
Primăriei Lugoj şi pentru înfrumuseţarea
oraşului nostru, acestea fiind apoi comu-
nicate şi discutate cu domnul Primar
Francisc Boldea şi cu colegii consilieri.

Consilier local Voichiţa Ofelia Coţolan

Raport de activitate – Consilier local Voichiţa Ofelia Coţolan

Subsemnatul, BĂDINA NICU, în cali-
tate de CONSILIER LOCAL al Munici-
piului Lugoj din partea Partidului Social
Democrat, în baza Legii 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
cu completările şi modificările ulterioare
şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale-
şilor locali, depun raportul de activitate pe
anul 2012, perioada ianuarie – decembrie.
Activez în calitate de consilier local în
Consiliul Local Municipal Lugoj din anul
2000. În urma rezultatelor la alegerile lo-
cale din anul 2012, am fost confirmat pen-
tru al patrulea mandat de consilier local

Îmi desfăşor activitatea de consilier
local al C.L.M. Lugoj în următoarele co-
misii: 

- comisia de specialitate – preşedinte
comisia Comerţ, servicii publice, turism şi
agricultură, 

- comisia de validare din CLM Lugoj –
preşedinte de comisie, 

- comisia de negociere pentru concesio-
narea terenurilor din domeniul public, 

- comisia de negociere pentru vânzarea
terenurilor din domeniul public al statului, 

- comisia de negociere şi vânzare a spa-
ţiilor comerciale cf. Legii 550/2002- pre-

şedinte comisie,
- comisia de ordine publică,
- comisia de negociere a modalităţilor

de preluare a unor licenţe audiovizuale.
În perioada ianuarie – decembrie 2012

am participat la toate şedinţele extraordi-
nare şi ordinare ale CLM Lugoj, la toate
şedinţele de lucru ale comisiilor din care
fac parte. Am fost prezent la toate mani-
festările organizate la nivelul Consiliul
Local, al Primăriei Municipiului Lugoj şi
al altor instituţii publice. Am răspuns in-
vitaţiilor de a participa la acţiuni cu carac-
ter economic, social – cultural, sportiv,
lansări de proiecte cu finanţare europeană
ş.a.

Prezenţa la şedinţele Consiliului Local
nu a fost una superficială, ci caracterizată
de deplină seriozitate, participând la dez-
baterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri
de pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterilor
am avut intervenţii cu privire la: clarificări
care nu şi-au găsit rezolvarea în cadrul co-
misiilor de specialitate, la susţinerea pro-
iectelor iniţiate de primarul Francisc
Boldea, de colegii consilieri din grupul
USL sau din alte grupuri politice. Am fost

iniţiator la elaborarea şi susţinerea a 11
proiecte de hotărâri, care au fost aprobate
cu votul majorităţii în Consiliul Local. Am
făcut, în şedinţele Consiliului Local, peste
70 de amendamente, care în procent de
100% au fost votate cu majoritate de vo-
turi.

În anul 2012, şi de când activez în cali-
tate de consilier local, nu am avut interese
patrimoniale sau interese personale, nu am
votat niciodată aflându-mă în situaţia con-
flictului de interes.

Legătura cu lugojenii a avut loc prin în-
tâlnirile de cartier, în special în zona Cotu
Mic, unde am primit responsabilităţi, la se-
diul PSD şi în cea mai mare parte la Biroul
senatorial al domnului senator Ilie Sârbu,
în calitate de şef birou senatorial.

Apreciez că activitatea Consiliului
Local Municipal Lugoj a fost una foarte
bună în anul 2012, în sprijinul realizării
Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Lugoj şi a tuturor programelor propuse de
primarul Boldea.

Grupurile consilierilor PSD şi PNL - PC
în echipă cu primarul USL au reuşit şi con-
tinuă în tot ceea ce fac să pună în practică

platforma electorală prezentată lugojenilor
în campania din anul 2012. Rămâne ca
noi, aleşii locali, să nu-i dezamăgim pe lu-
gojeni. 

Mulţumesc tuturor acelora care m-au
sprijinit în ducerea la îndeplinire a obliga-
ţiilor mele.

Consilier local Nicu Bădina

Raport de activitate – Consilier local Nicu Bădina
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea tarifelor practicate de

S.C. „Salprest” S.A. Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Începând cu data de 01.02.2013 tarifele practicate de S.C. “Salprest” S.A.
Lugoj sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotă-
râre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. „Sal-
prest” S.A. Lugoj.
Nr. 16 din 24.01.2013 ANEXĂ LA

H.C.L. nr. 16 din 24.01.2013

HOTĂRÂREA
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele aparţinând

domeniului public şi privat al Municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. - Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele aparţinând domeniului

public şi privat al municipiului Lugoj, după cum urmează:
- contractele de închiriere a garajelor se prelungesc până la data de 31.12.2015;
- contractele de închiriere pentru spaţiile comerciale, spaţiile din Bazarul Pieţei „George Coş-

buc” şi cele pentru terenuri se prelungesc până la data de 31.12.2014.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Autorizaţii, Liberă

Iniţiativă, Comercial, Contracte.
Nr. 1 din 24.01.2013

HOTĂRÂREA
privind modificarea tarifelor practicate de S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj

la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare - epurare

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – (1) Începând cu data de 01.02.2013, tarifele practicate de S.C. „Meridian 22” S.A.
Lugoj la apă potabilă şi canalizare - epurare se modifică, după cum urmează:

Preţ/Tarif pentru populaţie Preţ/Tarif pentru rest utilizatori
lei /mc lei /mc 

apă potabilă 3,34 2,69
canalizare-epurare 1,19 0,96
(2) Preţurile la apă potabilă şi tarifele la canalizare - epurare pentru populaţie conţin T.V.A. în

cotă de 24%, iar pentru rest utilizatori nu conţin T.V.A.
Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea

Consiliului Local nr. 199 din 27.08.2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 27.01.2011.
Art.3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. „Meridian 22” S.A.

Lugoj. Nr. 15 din 24.01.2013

Eliberarea cărţilor de identitate
În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei vă facem cunoscut că, potrivit prevede-

rilor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia
să solicite eliberarea actului de identitate şi persoana fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea
termenului de valabilitate al actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să solicite eliberarea unei
noi cărţi de identitate. Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte
de identitate, precum şi pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau,
din diverse motive, nu mai deţin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se prezinte la sediul
Compartimentului Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J.C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliţiei Mu-
nicipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate. Termenul de soluţionare
a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit
cu cel mult 15 zile.

PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL:

- Preluare acte pentru cărţi de identitate:

Luni, marţi şi joi             -    8.30  -  12.00;
Miercuri                          -  12.00  -  17.00;

- Eliberare acte:

Luni, marţi şi joi             -  14.00  -  16.30;
Vineri                               -  10.00  -  14.00.

PROGRAM CASIERIE PRIMĂRIE:

Luni, marţi, joi                 -   8.00  -  15.00;
Miercuri                            -   8.00  -  15.00  şi  15.30  -  17.00;
Vineri                                -   8.00  -  14.00.

Monica Otilia David
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Evoluţia excelentă de pe teren propriu a C.S.M.
Lugoj continuă. Cu toate că nu a fost consemnată o
nouă victorie cu 3:0, aşa cum ne-au obişnuit în acest
retur, ci doar 3:2 cu CS Volei Alba Blaj, nu putem
să nu elogiem evoluţia fetelor, care, susţinute de un
public tot mai numeros, ce a umplut din nou Sala
Sporturilor „Ioan Kunst Ghermănescu”, au obţinut
sâmbătă, 16 februarie, o victorie dramatică, dar me-
ritată şi extrem de preţioasă, în tentativa de a ocupa
un loc care le va permite participarea la turneul play-
off al locurilor 1-8.

Cu toate că au condus cu 1:0 şi 2:1 la seturi, fiind
de fiecare dată egalate, fetele de CSM Lugoj, susţi-
nute frenetic de lugojenii prezenţi la meci, dând din
nou dovadă de o concentrare şi o dăruire remarca-
bilă, au reuşit să revină în setul decisiv, după ce au
fost conduse cu 10 :7 şi să-şi adjudece setul cu 15:13
şi meciul cu 3:2.

Rezultat final 3:2 (25:15, 17:25, 25:17, 20:25 şi
15:13) pentru CSM Lugoj

Cele două echipe au prezentat următoarele loturi:
CSM Lugoj: Ivana Radonjic, Andreea Ispas,

Diana Tătaru, Laura Lungu, Ionela Canea, Maria
Matei, Veronica Lupaşcu, Ioana Vasinca, Katarina
Jovanovic, Cătălina Bosuioc, Daniela Lupescu şi
Carmen Grama. Antrenori: prof. Bogdan Paul şi
prof. Dorin Horvath.

CS Volei Alba Blaj: Melinda Dobeş, Bojana Stoj-

kovic, Adriana Dudnic, Josefina Fernandez, Andreea
Niţulescu, Marija Sandic, Alexandra Ciuntoş, Valen-
tina Rusu, Alice Kapelovics, Irina Alexandru şi
Laura Mastahac. Antrenori: prof. Marius Macarie şi
prof. Liliana Bogendorfer.

A fost un meci palpitant şi spectaculos, care a do-
vedit din nou că echipa poate mai mult, iar evoluţiile
din acest retur, cu patru victorii pe teren propriu şi
două înfrângeri în deplasare (la CSM Bucureşti şi
SCM U.Craiova, dar în urma unor evoluţii bune) de-
monstrează faptul că echipa poate şi merită să se ca-
lifice în turneul play-off.

În urma acestei victorii, coroborată cu înfrângerea
cu 2:3 a SCM U. Craiova la CSM Sibiu, lugojencele
au recuperat un punct, clasamentul în zona locurilor 8-
9 fiind următorul:  
8.     SCM U. Craiova 16       5       1      2       8       25:      34           19     puncte
9. CSM Lugoj 16  5   1  0  10  23: 34    17  puncte

În etapa următoare, miercuri 20 februarie, CSM
Lugoj va evolua în deplasare la CSM Sibiu, în timp ce
SCM U. Craiova va întâlni pe teren propriu CS Volei
2004 Tomis Constanţa, urmând ca sâmbătă, 23 februa-
rie, de la ora 18.30, CSM Lugoj să întâlnească pe teren
propriu VC Unic Piatra Neamţ, iar SCM U. Craiova
se va deplasa la CSU Medicina Târgu Mureş.

Tiberiu Olteanu

Victorie dramatică, 
dar meritată pentru 

voleibalistele de la CSM Lugoj 
Echipa a reluat pregătirile în 15 ianuarie, cu câte 2-3 an-

trenamente săptămânale şi jocuri amicale. După ce au învins
cu 4:1 atât pe LPS Banatul Timişoara, cât şi pe AS Boldur,
miercuri 13 februarie, lugojenii au primit vizita echipei fa-
nion a judeţului, divizionara B ACS Poli Timişoara. Dacă
în acceaşi perioadă a anului trecut, Poli evolua la Lugoj,
însă în compania echipei CS Autocatania Caransebeş, Lu-
gojul evoluând la acea vreme doar în Divizia D Timiş, de
această dată timişorenii au fost oaspeţii echipei Vulturii
2009 Lugoj. Nu putem omite faptul că pe banca echipei ti-
mişorene, alături de antrenorul principal Valentin Velcea, s-
a aflat şi prof. Comin Petruescu, în calitate de antrenor
secund.

După o primă repriză de uzură, în care ocaziile au cam
lipsit de ambele părţi, jocul s-a animat în partea a doua,
odată cu deschiderea scorului de timişoreni, la capătul unui
contraatac, Florin Nanu finalizând în min. 52 din zonă cen-
trală. În min. 76, Cristian Bărbuţ, component al lotului na-
ţional de juniori, intrat pe parcursul reprizei a doua, a
recepţionat un balon expediat în diagonală spre flancul stîng
de către Dobricean şi beneficiind de o greşeală a lui Cornea,
a înscris, majorând scorul la 2:0 în favoarea lui Poli. Gaz-
dele au reuşit să înscrie prin Lucian Stoica, în min. 83, care
a reluat în plasă mingea respinsă în faţă de Kirev, în urma
şutului lui Bogdan Steop.

Evoluând în sistemul de joc 4-4-2, gazdele s-au autode-
păşit în acest joc amical cu divizionara B timişoreană, având
o evoluţie bună, cu excepţia greşelii individuale a lui Cornea
de la golul doi al oaspeţilor. Lugojenii, care au pierdut mulţi
componenţi în pauza de iarnă, n-au putut conta în acest joc
pe portarul Rusu şi pe Denis Vînătu, ambii accidentaţi în
cursul pregătirilor, respectiv pe Ştreangă, aflat în recuperare
după intervenţia chirurgicală de la finele turului, şi Solomon,
care este în continuare indisponibil. Formaţiile aliniate de
cele două echipe au fost: 

ACS Poli Timişoara: Pap – Redzepi, Bocşan, Micu-

lescu, Todorov – Goge, Artean, Trandu, Nanu – Enciu, Boş-
tină. Au mai jucat: Dobricean, Szekely, Kirev şi Bărbuţ. 

CS Vulturii 2009 Lugoj: Iordache – Cornea, Patrona,
Opriş, Buliga – Călin, Mânecan, Ploscariu (cpt.), Ciorei –
Steop, Dobra. Au mai jucat: Vlaic, Stoica, Precupanu, Mla-
din, Ardelean, Ticană şi Barna.

Noutăţile în lotul lugojenilor sunt Cornea (Naţional
Sebiş) – fundaş dreapta, Opriş (Autocatania Caransebeş) –
fundaş central, Călin (Millenium Giarmata) – mijlocaş
dreapta şi Vlaic (LPS Banatul Timişoara) – fundaş central.
Portarul Iordache, fost la Poli Timişoara, liber de contract,
a plecat în Germania.

Vineri 15 februarie, de la ora 15.00, pe terenul din Hitiaş
şi nu la Ohaba Forgaci, cum fusese programat iniţial, CS
Vulturii a întâlnit Progresul Racoviţa, liderul cu maximum
de puncte, a seriei a III-a a Campionatului Judeţean Timiş.

Antrenorii echipei lugojene - prof. Remus Steop şi
prof. Claudiu Jivulescu - au rulat întreg lotul de jucători,
60 de minute evoluând cei care au intrat în repriza se-
cundă a meciului cu Poli şi 30 de minute, cei care au fost
titulari în meciul contra timişorenilor, rezultatul consem-
nat fiind de 1:0 (0:0) în favoarea lugojenilor prin golul
înscris de Ciorei (min. 53).

În perioada 20 – 23 februarie, programul CS Vul-
turii 2009 Lugoj va fi:

Miercuri, 20.02.2013, ora 15.00, Metalul Oţelu Roşu
– CS Vulturii 2009

Joi, 21.02.2013, vizita medicală a lotului la Policlinica
Sportivă Timişoara

Vineri, 22.02.2013, ora 15.00, Spartak Gottlob - CS
Vulturii 2009

Sâmbătă, 23.02.2013, Mama Mia Becicherecu Mic -
CS Vulturii 2009 (pe terenul Textila din Timişoara, ora
de disputare urmând a fi stabilită în zilele următoare).
Tiberiu Olteanu

Vulturii Lugoj se pregăteşte pentru
returul Diviziei C
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ 

PRIM�RIA MUNICIPIULUI LUGOJ 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Muncii, Familiei �i 
Protec�iei Sociale 

 


