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Anul trecut, Spitalul Municipal
„Dr. Teodor Andrei” din Lugoj şi
Spitalul Clinic „Dr. Diosszilagyi
Samuel” din Mako – Ungaria au
elaborat şi depus, în cadrul Progra-
mului de Vecinătate Ungaria – Ro-
mânia 2007-2013, un proiect de
finanţare denumit „Dezvoltarea
asistenţei medicale şi a atitudinii în
regiunea Mako şi Lugoj”. În urma
procesului de selecţie şi evaluare
acest proiect a fost selectat pentru

finanţare. 
Astfel, în data de 12 martie, la

ora 12.30, la spitalul Spitalul Cli-
nic „Dr. Diosszilagyi Samuel” din
Mako a avut loc deschiderea ofi-
cială a proiectului. La acest eveni-
ment a participat o delegaţie
lugojeană, formată din reprezen-
tanţi ai Spitalului Municipal „Dr.
Teodor Andrei”, ai Primăriei
Lugoj şi ai mass-media lugojeană.

Valoarea totală a finanţării este

de 1,19 milioane Euro, din care
suma nerambursabilă europeană
este de 1.011.505 Euro. Spitalului
lugojean îi revin 756.766 Euro, iar
spitalului din Mako 359.190 Euro.

Suma ce va fi primită de Spita-
lul Municipal „Dr. Teodor Andrei”
va fi folosită pentru mutarea Com-
partimentului de Primire Urgenţe
de la subsol la parter, reabilitarea
şi recompartimentarea acestuia,
precum şi dotarea cu echipamente

de ultimă generaţie. Cu acest prilej
va mai fi amenajată o rampă de
acces pentru ambulanţe precum şi
un lift exterior. 

Spitalul din Mako va utiliza
suma primită pentru modernizarea
unor secţii şi dotarea cu aparatură
medicală.

Proiectul mai prevede şi o com-
ponentă teoretică care se va mate-
rializa prin schimburi de
experienţă şi conferinţe pe teme
medicale, precum şi o campanie de
conştientizare şi sensibilizare a ce-
tăţenilor din cele două oraşe pentru
prevenirea bolilor cardio-vascu-
lare.

Cu acest prilej, managerul spita-
lului lugojean, Florin Voichescu, a
declarat: „Am considerat că cel
mai important segment pe care tre-
buie să ne axăm în cadrul acestui
proiect este Compartimentul de
Primire Urgenţe, care, după mine,
reprezintă cartea de vizită a unui
spital”, iar Dr. Kallai Arpad, direc-
torul Spitalului Municipal Mako a
menţionat că „Scopul proiectului
nu este doar dezvoltarea infras-
tructurală a celor două instituţii, ci
şi relaţia între cele două spitale,
atât pe linie profesională, cât şi
particulară, să continue în cele mai
bune condiţii”.

Lucrările de reabilitare a spita-
lului lugojean vor demara în cursul
acestui an şi se vor finaliza în
2014.

Liviu Savescu

A fost lansat proiectul transfrontalier 
dintre Spitalul Municipal 

„Dr. Teodor Andrei” și Spitalul Clinic 
„Dr. Diosszilagyi Samuel” 

din Mako – Ungaria

Piaţa Agroalimentară
„George Coșbuc” se
mută temporar în

apropierea Bazarului
În perioada următoare vor demara lucră-

rile de reabilitare a Pieţei Agroalimentare
„George Coşbuc”. Acestea presupun demo-
larea în totalitate a pieţei actuale şi construi-
rea uneia noi, moderne, care să faciliteze un
comerţ civilizat pentru cetăţenii oraşului,
cât şi condiţii bune de manipulare, depozi-
tare şi expunere a mărfii pentru producătorii
agricoli din zonă. Pentru a oferi constructo-
rilor front liber pentru lucrări, din 1 aprilie
piaţa agroalimentară se va muta temporar
într-o altă locaţie, în zona Bazarului. Acolo
vor fi amenajate circa 180 de mese, două
boxe pentru comercializarea produselor lac-
tate şi o boxă pentru comercializarea flori-
lor. De asemenea, în 28 martie vor fi scoase
la licitaţie şase boxe situate în spatele Ba-
zarului. La amplasarea pieţei provizorii se
va avea grijă să nu fie obstrucţionat accesul
utilajelor care desfăşoară activităţi legate de
noul pod pietonal peste râul Timiş din apro-
piere. „În această perioadă încercăm să
găsim o soluţie pentru a acoperi în proporţie
de 90% piaţa provizorie pentru a feri cum-
părătorii şi producătorii de intemperii. De
asemenea, încercăm să asigurăm utilităţile
în zonă (apă, toalete ecologice). Este o ac-
ţiune foarte grea, activităţile comerciale din
actuala piaţă urmând astfel să fie mutate pe
parcursul lucrărilor la piaţa provizorie în
zona Bazarului”, a declarat şeful executivu-
lui. După data de 1 aprilie actuala piaţă va
fi eliberată şi va fi demolată complet.

Aurel Jurubiţă
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Cine stabileşte calitatea de monument
istoric?

Comisia Naţională a Monumentelor Is-
torice.

Cum pot să aflu care sunt monumen-
tele istorice din localitatea mea?

De la primăria localităţii, de la Direcţia
judeţeană pentru cultură, culte şi patrimo-
niu cultural care îşi are sediul în reşedinţa
de judeţ sau de pe Internet, unde sunt pu-
blicate listele de monumente istorice pe ju-
deţe şi localităţi. În viitorul apropiat veţi
repera monumentele istorice după plăcuţa
amplasată pe clădire, cu sigla de monu-
ment istoric.

Ce înseamnă zona de protecţie a unui
monument istoric şi de ce este necesară?

Zona de protecţie din jurul unui monu-
ment este o porţiune de teren delimitată şi
trecută în regulamentul local de urbanism
pe care nu se pot face construcţii, plantaţii
şi alte lucrări care ar pune în pericol, ar
polua, ar diminua vizibilitatea, ar pune în
pericol eventualele vestigii arheologice
subterane aflate sub sau în imediata veci-
nătate a monumentului. Este o zonă-tam-
pon între monument şi mediul înconjurător
actual. Zonele de protecţie din jurul monu-
mentelor istorice sunt de minimum 100 de
metri în localităţile urbane, de 200 de metri
în localităţile rurale şi de 500 de metri în
exteriorul localităţilor, distanţe măsurate
de la limita exterioară a terenurilor pe care
se află monumente istorice. Terenul pe
care se află un monument istoric include,
în afară de construcţia propriu-zisă, şi dru-
muri de acces, scări, parcul sau grădina,
turnuri, chioşcuri şi foişoare, gardul sau
zidul de incintă, bazine, fântâni, statui, ci-
mitire şi alte construcţii sau amenajări care
formează ansamblul monumentului.

Ce înseamnă zonă protejată?
Zona protejată poate fi o zonă naturală

protejată - care cuprinde valori de patrimo-
niu natural, specii rare de plante sau ani-
male, formaţiuni geologice rare sau forme
de relief deosebite - sau zonă construită
protejată - care cuprinde o suprafaţă de
teren cu o anume densitate de construcţii
de interes, fie că acestea se află subteran,
cum este cazul cu rezervaţia sau situl ar-
heologic, sau vizibile la suprafaţa solului,
cum sunt centrul istoric sau zona istorică a
unor localităţi, ansamblul urban. Delimita-
rea zonei protejate se face de către Consi-
liul Local şi urmăreşte păstrarea zonei
protejate cât mai mult şi cât mai bine posi-
bil, controlul intervenţiilor de orice fel -
defrişări, distrugeri, reparaţii, modificări,
demolări, construcţii noi, săpături care să
afecteze subsolul, etc. şi punerea în valoare
a zonei protejate pentru înbunătăţirea cali-
tăţii mediului şi a vieţii locuitorilor, pentru
turism nedistructiv. 

De ce este necesar însemnul de monu-
ment istoric şi cine îl amplasează?

Calitatea de monument istoric este mar-
cată în mod obligatoriu pe bunul imobil
printr-un însemn amplasat de reprezentan-
ţii primăriei, în conformitate cu normele
metodologice de semnalizare a monumen-
telor istorice. Însemnul este menit să atragă
atenţia asupra regimului special de protec-
ţie de care se bucură construcţia respectivă,
atât în timp de pace, cât şi în timp de răz-
boi.

Cui semnalez deteriorarea, interven-
ţia ilegală asupra unui monument isto-
ric?

Primăriei localităţii, Poliţiei, Direcţiei
judeţene, Ministerului Culturii şi Cultelor,
precum şi mijloacelor mass-media: presă,

televiziuni, posturi de radio. 
Cum pot să propun înscrierea unei

construcţii în Lista monumentelor isto-
rice?

Prin cerere scrisă adresată Direcţiei ju-
deţene, de patrimoniu. Dacă obiectivul pe
care doriţi să-l propuneţi are mai degrabă
valoare locală, puteţi să adresaţi propune-
rea primăriei localităţii. În toate cazurile
este bine să daţi cât mai multe informaţii
posibile şi să vă susţineţi propunerea cu ar-
gumente. Poate că ştiţi lucruri pe care pu-
ţini alţii ar avea de unde să le afle sau le-ar
considera importante.

Ce obligaţii are proprietarul unui mo-
nument istoric?

Proprietarul unei construcţii sau zone
protejate are obligaţii de bun gospodar, cu
atât mai mult cu cât proprietatea lui are
prin lege o semnificaţie deosebită pentru
comunitatea în care trăieşte şi pentru ţară.
Prin urmare, proprietarul, indiferent că este
statul prin reprezentanţii săi sau un pro-
prietar privat, trebuie să întreţină monu-
mentul istoric, să nu facă intervenţii făr un
aviz prealabil, să asigure paza, conserva-
rea, consolidarea, restaurarea şi punerea în
valoare prin mijloace adecvate.

Ce se înţelege prin intervenţii asupra
unui monument istoric?

Intervenţiile asupra monumentelor isto-
rice se fac numai pe baza şi cu respectarea
avizului emis de Ministerul Culturii şi Cul-
telor; fac excepţie intervenţiile determi-
nate de forţă majoră, cu condiţia ca
modificările să fie reversibile. (2) În
sensul prezentei legi, intervenţiile ce se
efectuează asupra monumentelor isto-
rice sunt: a) toate lucrările de cercetare,
construire, extindere, reparare, consoli-
dare, conservare, restaurare, amenajări

peisagistice, precum şi orice alte lucrări
care modifică substanţa sau aspectul
monumentelor istorice, inclusiv repara-
ţiile curente, lucrările de întreţinere şi
iluminarea interioară şi exterioară de si-
guranţă şi decorativă; b) executarea de
mulaje de pe componente ale monumen-
telor istorice; c) amplasarea definitivă
sau temporară de împrejmuiri, construc-
ţii de protecţie, piese de mobilier fix, de

panouri publicitare, firme, sigle sau
orice fel de însemne pe şi în monumente
istorice; d) schimbări ale destinaţiei mo-
numentelor istorice, inclusiv schimbă-
rile temporare; e) strămutarea
monumentelor istorice; f) amenajări de căi
de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi
anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de
protecţie a monumentelor istorice.

Patricia Ghemeş

Ziua Mondială 
a Asistenţei Sociale,

la Lugoj
În luna martie a fiecărui an, asistenţii sociali din Lugoj se

întrunesc în scopul dezbaterii unor problematici specifice ac-
tivităţii lor profesionale. 

Şi în acest an, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
Lugoj organizează în colaborare cu Colegiul Asistenţilor So-
ciali Timiş o masă rotundă, cu scopul de a oferi oportunitatea
asistenţilor sociali ce îşi desfăşoară activitatea în zonă să se
întâlnească cu colegi de breaslă şi să poate un dialog con-
structiv pe teme precum: promovarea identităţii profesiei de
asistent social, importanţa asistenţei sociale şi a lucrătorilor
în acest domeniu, supervizarea în asistenţa socială.

Conform Legii nr. 292 din 2011, beneficiile de asistenţă
socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale
se stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complemen-
tare măsurilor financiare destinate asigurării unui standard
minim de viaţă, susţinerii familiei şi copilului, promovării şi
garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale. În acelaşi sens, legea
defineşte serviciile sociale drept activitatea sau ansamblul de
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum
şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vede-
rea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii.

Maria Elena Stămurean

Stimulentul de inserţie este acea prestaţie bă-
nească pe care statul român o acordă părinţilor
care doresc să se întoarcă la serviciu înainte de
încheierea concediului pentru creşterea copilu-
lui de până la doi ani, sau 3 ani în cazul copi-
lului cu handicap. Mai exact, conform OUG
nr. 111/2010, actul normativ care reglemen-
tează regimul juridic de acordare a stimulen-
tului de inserţie, suma se acordă „persoanelor
care, în perioada în care sunt îndreptăţite să
beneficieze de concediul pentru creşterea co-
pilului, obţin venituri supuse impozitului”.
Este vorba de acele impozite prevăzute de
Codul Fiscal, adică venituri rezultate din sala-
rii, din activităţi independente sau din activi-
tăţi agricole. OUG nr. 111/2010 stabileşte, de
asemenea, că de stimulent beneficiază oricare
dintre părinţii fireşti ai copilului, persoanele
care au adoptat copilul, cele cărora li s-a în-
credinţat copilul în vederea adopţiei sau care
au copilul în plasament ori în plasament în
regim de urgenţă, precum şi persoana care a
fost numită tutore. Un aspect important stabilit
de actul normativ este că angajatorul nu poate
concedia salariatul care se află în plata stimu-
lentului de inserţie. Mai mult chiar, conform
normelor, aceasta interdicţie se poate extinde,
o singură dată, cu până la 6 luni dupa revenirea
definitivă a salariatului în unitate. În momen-
tul de faţă, cuantumul lunar al stimulentului de
inserţie este de 1 ISR (indicator social de re-
ferinţă), adică de 500 lei. 

Reglementările privind acordarea stimulen-
tului de inserţie au fost modificate semnifica-

tiv la sfârşitul anului 2012, prin Legea nr.
166/2012 privind aprobarea OUG nr. 124/2011
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care reglementează acordarea de
beneficii de asistenţă socială, publicată în Mo-
nitorul Oficial, Partea I, nr. 699, din 11 octom-
brie 2012. De subliniat este că părintele va
primi stimulentul de inserţie pentru fiecare
naştere sau adopţie, în condiţiile în care ve-
chile prevederi stabileau că acest drept se
acordă doar pentru primele 3 naşteri. În baza
prevederilor instituite de Legea nr. 166/2012,
distingem următoarele situaţii de acordare a
stimulentului, în funcţie de durata concediului
de creştere a copilului pentru care a optat pă-
rintele:

Persoana care a optat pentru concediul de
creştere a copilului în vârstă de până la 1 an,
în situaţia în care obţine venituri impozabile
înainte ca minorul să împlinească vârsta de 1
an, la cerere, va beneficia de stimulentul de in-
serţie, pentru perioada rămasă până la împli-
nirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Persoana care a optat pentru concediul de
creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani,
are dreptul să primească stimulentul de inser-
ţie în situaţia în care realizează venituri supuse
impozitării, după împlinirea de către copil a
vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până
la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani.

În cazul copilului cu handicap, stimulentul
se acordă oricând, pe toată durata, părintelui
îndreptăţit, până la împlinirea vârstei de 3 ani
de către copil.

Pentru a primi stimulentul de inserţie este
necesar ca părintele care a beneficiat de con-
cediul de creştere a copilului să depună o ce-
rere de acordare a stimulentului de inserţie,
împreună cu actele doveditoare ale situaţiei de
fapt în care se află. Concret, dreptul la stimu-
lent de inserţie se acordă pe bază de cerere
scrisă însoţită în mod obligatoriu de următoa-
rele documente:

copia actului de identitate al solicitantului
şi a certificatului de naştere al copilului pentru
care se solicită dreptul ori, după caz, de livre-
tul de familie, certificate pentru conformitate
cu originalul de către persoana care primeşte
documentele;

- actele doveditoare privind calitatea solici-
tantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii
pentru care solicită dreptul;

- actele doveditoare care să ateste îndeplini-
rea perioadelor de concediu pentru creşterea
copilului;

- dovada eliberată de angajator sau organele
competente privind veniturile realizate;

- dovada privind suspendarea activităţii pen-
tru perioada în care se solicită concediul pen-
tru creşterea copilului;

- orice alte documente care să ateste înde-
plinirea condiţiilor de eligibilitate.

Beneficiarul este obligat să comunice în
scris Primăriei orice modificare intervenită în
situaţia sa, de natură să determine încetarea sau
suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15
zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

Maria Elena Stămurean

Stimulentul de inserţie

GHID
privind protejarea patrimoniului cultural

Monumente istorice, Partea a II- a
(continuare din numărul trecut trecut)
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În această perioadă, lucrările de mo-
dernizare a cinematografului se desfă-
şoară în ritm susţinut. Municipalitatea
a reuşit să rezolve problema litigioasă
cu firma care avea închiriat un spaţiu
în incinta cinematografului. Astfel fir-

mei i-a fost atribuit spre închiriere un
alt spaţiu, în apropiere, în suprafaţă de
52,7 mp pe str. Andrei Mocioni nr 3.
Firma se va muta în cel mai scurt timp
în noul spaţiu, iar constructorul poate
aborda lucrările de amenajare a sălii

3D pentru copii şi a garderobei.
Lucrările de la acoperiş şi din curtea

interioară sunt încă obstrucţionate de
conducerea firmei care administrează
Hotelul Dacia. Administraţia speră că
aceste persoane vor înţelege cât de im-

portantă este pentru cetăţenii Lugoju-
lui realizarea acestui obiectiv şi că îşi
vor modifica atitudinea, astfel încât
constructorul să nu mai întâmpine di-
ficultăţi şi lucrarea să fie finalizată la
termen.

În prezent, se execută lucrări în in-
terior. Este vorba de demolări şi rea-
menajări, precum şi de realizarea unui
perete despărţitor între viitoarele săli
de proiecţie ale cinematografului. În
perioada următoare vor avea loc şi in-
tervenţii la instalaţia de alimentare cu
energie electrică în vederea asigurării
puterii necesare funcţionării echipa-
mentelor electrice ale cinematografu-
lui. De asemenea, se va realiza
alimentarea cu gaz pentru viitoarea
centrală termică ce va deservi obiecti-
vul.

„Pentru un oraş cu renumele cultu-
ral al Lugojului este de neconceput să
nu aibă un cinematograf. Consider că
merită făcut orice efort pentru a oferi
lugojenilor posibilitatea să aibă acces
în propriul lor oraş la realizările cine-
matografiei româneşti şi mondiale. E
de prisos să vă spun că sunt oameni
care fie nu au timp să meargă la Timi-
şoara, fie sunt mai în vârstă, fie nu au
mijloace pentru a se deplasa atâta
drum doar pentru a viziona un film.
Aşa am gândit şi când am luat decizia
să construim Ştrandul şi Bazinul Aco-
perit din Lugoj. Vrem să le oferim lu-
gojenilor toate facilităţile pe care le
merită locuitorii unui oraş civilizat”, a
declarat primarul Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Continuă lucrările la cinematograful 3D

Sunt în curs 
și lucrările la 

reţeaua de apă

După ce a montat cu succes conducta magistrală de 400 mm
care traversează Timişul pe sub Podul de Beton, firma Hidro-
construcţia, executantul lucrării de reabilitare a reţelei de apă
din municipiu, desfăşoară lucrări de racordare la aceasta a unor
conducte care vin din diverse direcţii. Astfel, pe malul drept se
face legătura cu magistrala din direcţia străzii Ion Huniade. De
cealaltă parte a Timişului, se face legătura cu conductele care
vin de pe străzile Coloman Wallish şi Splaiul Tinereţii. La tra-
versarea străzii Coloman Wallish în apropierea podului este uti-
lizată conducta existentă care se prezintă bine, neavând o
vechime prea mare. Lucrările vor continua apoi cu montarea
conductei pe strada Bucegi, din dreptul Parcului George Enescu,
unde a fost adusă prin lucrările de anul trecut şi până în dreptul
semaforului de la intersecţia cu strada Nicolae Titulescu. O in-
tervenţie de asemenea importantă va consta în legarea magis-
tralei care traversează râul Timiş la Uzina de Apă nr. 2 cu
magistrala nouă care vine în oraş pe direcţia străzilor Jabărului
şi Gheorghe Doja. În perioada următoare, în funcţie de starea
vremii, se va repara carosabilul pe porţiunile pe care s-a montat
conducta la finele anului trecut. Aurel Jurubiţă

Municipalitatea se
implică și în acest an
în dezvoltarea noului

cartier „Militari”
Până în prezent, în noul cartier Militari au fost scoase la li-

citaţie în vederea concesionării 58 de loturi de teren, fiind ad-
judecate 57. Ulterior, 11 dintre cei care au câştigat au renunţat.
Motive invocate sunt diverse, şi anume: probleme personale,
probleme financiare, imposibilitatea respectării condiţiilor de
concesiune etc. Toţi cei care au renunţat şi-au adjudecat loturile
mai bune, taxa de concesiune având un nivel mai ridicat. Aceste
persoane nu vor mai fi primite la alte licitaţii. În momentul de
faţă, în zonă se lucrează la 11 case. „Mai avem 28 de loturi pen-
tru case în Cartierul Militari care vor fi scoase la licitaţie în pe-
rioada următoare, însă nu înainte ca problema să fie
reglementată de Consiliul Local astfel încât să fie excluse per-

soanele care au renunţat la concesiune. Anul acesta dorim să
continuăm eforturile întreprinse anul trecut când am rezolvat
problema intrării în noul cartier. După aprobarea bugetului vom
încerca să ducem şi utilităţile în cartier”, a declarat primarul
Francisc Boldea. Aurel Jurubiţă

A fost stabilită
etapa I de asfaltare

din acest an
Pentru etapa I de asfaltare a unor străzi din municipiu au fost

propuse următoarele străzi: Splaiul Tinereţii, de la Podul de
Beton până la intersecţia cu Viorelelor, Jiului, C. D. Loga, Xe-
nopol, Cloşca, Crişan, Horea, Brânduşelor, Spinanţei, Teiului,
1 Mai, Oituz, V. Babeş, Smârdan, Rozelor, Rebreanu, Spl. Spor-

turilor, V. Alecsandri şi G. A. Petculescu.
Vremea capricioasă, care la finele săptămânii trecute ne-a

arătat ultimele răbufniri ale iernii, s-a îndreptat pe făgaşul nor-
mal, astfel încât permite reluarea lucrărilor de asfaltare în oraş.
Prima acţiune a drumarilor se desfăşoară pe strada Tudor Vla-
dimirescu, partea a doua a străzii, de la intersecţia cu strada Te-
iului, rămasă din ultima perioada a anului trecut când vremea
nu a mai permis desfăşurarea unor astfel de lucrări. De aseme-
nea, se va interveni pe strada Romanilor pentru reparaţii. Strada
este în perioada de garanţie, firma executantă având astfel obli-
gaţia să remedieze problemele apărute.

Aurel Jurubiţă
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Personalităţi lugojene
Cornel Grofșorean (1881-1949)

După patru ediţii de Festival Interna-
ţional de Blues şi o ediţie a Galei de Jazz,
anul acesta municipiul de pe Timiş va
găzdui prima Gală de Blues-Jazz. Într-un
an în care mai multe festivaluri presti-
gioase de blues şi de jazz din ţară au fost
anulate, contopirea celor două manifes-
tări într-una singură este varianta fericită
prin care iubitorii acestor genuri muzi-
cale au şansa de a urmări, în continuare,
concerte live pe scena Teatrului lugo-
jean.

Începută în anul 2009, seria concerte-
lor de blues şi jazz a reunit pe scena mu-
nicipalului lugojean nume celebre din
Europa, precum cântăreţii la muzicuţă
Marcian Petrescu (Romania) şi Matyas
Pribojszski (Ungaria), chitariştii români
Rareş Totu (Blues x-perience), Nicu
Patoi (Platonic Band), Cyfer (Cyfer
Trio) sau Zsolt Szabo (Crossroads), Vali
“Sir Blues” Răcilă – „povestitorul”
blues-ului tradiţional, Raul Kusak - unul
dintre cei mai buni pianişti de jazz şi
blues al noii generaţtii, Molnar Dixie-
land Band din Szeged (Ungaria) - una
dintre cele mai vechi band-uri de jazz din
Europa, Bega Blues Band şi Mario and
the Teachers - obisnuiţii Festivalului de
Jazz de la Gărâna- precum şi mulţi, mulţi
alţii. Nu în ultimul rând, numele şi pres-

tanţa prezenatorilor, Florian Lungu şi
Berti Barbera, cel din urmă prezent şi
ca muzician într-un concert de excepţie,
au garantat prestigiul festivalului lugo-
jean.

Păstrând tradiţia, şi anul acesta Gala
de Blues-Jazz, care se va desfăşura vi-
neri, 19 aprilie, de la ora 19.00, pe scena
Teatrului Municipal „Traian Groză-
vescu”, va reuni muzicieni de certă va-
loare. În deschiderea Galei, va urca pe
scenă unul dintre cei mai buni muzicieni
din Ungaria, Mako Bela (Daddy Beer)
care va prezenta (voce şi chitară) un re-
cital ce va cuprinde piese celebre, de la
blues-ul tradiţional până la jazz-ul con-
temporan.

A doua trupă prezentă în cadrul Galei
va fi Lucian Crista Trio. Pentru prima
dată în această formulă la Lugoj, pianis-
tul lugojean de jazz Lucian Crista îi are
alături pe doi dintre cei mai buni muzi-
cieni din Timişoara, ambii cu numeroase
prezenţe, în diferite formule, la festiva-
lurile de jazz din ţară şi străinătate: Vic-
tor Miclăuş – chitară bass şi Tavi
Scurtu – tobe. Compunerea trioului din
pian, tobe şi chitară bass permite, în
adaptarea şi aranjamentul propriu, inter-
pretarea unor piese celebre ale jazz-ul
clasic, compuse, printre alţii, de Charlie
Parker, Dizzy Gilespie, John Coltrane,
Richard Rogers, Dexter Gordon şi Ge-
orge Gershwin.

Şi în acest an, în cadrul Galei de
Blues-Jazz, organizatorii manifestării şi-
au propus promovarea valorilor lugo-
jene, începută anul trecut prin prezenţa
la Festival Internaţional de Blues „Blue-
Fest”, ediţia a IV-a, a trupei Cezar Cos-
tescu&Freddy Stauber Blues Project şi,
în anii trecuţi, la Gala de Jazz şi Clubul
de Jazz, în diferite formule, a pianistului
de jazz lugojean Lucian Crista.

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj,
organizatoarea Galei de Blues-Jazz în
colaborare cu Primăria Lugoj şi Consi-
liul Judeţean Timiş, a hotărât ca, anul
acesta, intrarea să fie gratuită.

Augustin Bercean

Gală de Blues-Jazz - ediția I la Sala 
Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”

în 19 aprilie 2013

„Ziua Francofoniei” la Lugoj
Primăria Lugoj, Biblioteca Municipală, Biblioteca & Casa Româno – Franceză, Asociaţia Francofilă Lugoj, Casa de Cultură a

Municipiului organizează joi, 28 martie, de la ora 13.00, „Ziua Francofoniei”. Ca în fiecare an, la „Ziua Francofoniei” participă
profesori coordonatori şi elevi ai şcolilor lugojene partenere: Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu”, Şcoala Gimnazială de Muzică
„Filaret Barbu”, Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”, Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu”, Şcoala Gimnazială Nr. 3, Şcoala Gim-
nazială Nr. 4. Prezintă o comunicare ştiinţifică despre francofonie prof. dr. Constantin-Tufan Stan; invitatul special al acestei ma-
nifestări culturale va fi ataşatul cultural al Centrului Cultural Francez din Timişoara; moderator: Henrieta Szabo, directoarea
Bibliotecii Municipale.

Programul din acest an al „Zilei Francofoniei” la Lugoj cuprinde: o expoziţie de carte franceză din fondul de carte al Bibliotecii
Franceze din cadrul Bibliotecii Municipale, o expoziţie de gravură cu oraşul înfrăţit Orléans, mai multe momente muzical – instru-
mentale susţinute de elevi ai Şcolii Gimnaziale de Muzică „Filaret Barbu”, o expoziţie de desene şi câteva inedite momente artistice
de poezie şi muzică susţinute de elevi ai şcolilor partenere. Manifestările „Zilei Francofoniei” se vor derula pe scena Teatrului Mu-
nicipal „Traian Grozăvescu”. La acest eveniment sunt aşteptaţi elevi, profesori, părinţi, mass-media locală, lugojeni iubitori de
limbă şi cultură franceză.

Ca o tradiţie, şi în acest an cu ocazia „Zilei Francofoniei” Biblioteca Municipală, Casa Româno – Franceză şi Asociaţia Francofilă
Lugoj vor adresa un mesaj de salut Asociaţiei Francofile din Orléans – oraşul înfrăţit cu Lugojul. Adriana Weimer

Ziua Mondială a Poeziei / World Poetry Day – Primăvara
Poeţilor / Le Printemps des Poètes

Organizarea „Zilei Mondiale a Poeziei”/ “World Poetry Day” – Festivalul Internaţional „Primăvara
Poeţilor”/ „Le Printemps des Poètes” a devenit o tradiţie în agenda manifestărilor culturale ale Bibliotecii
Municipale Lugoj. Astfel, Biblioteca Municipală, în colaborare cu Cenaclul & Revista „Banat”, Şcoala
Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” – „Cercul de lectură”, Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” şi Şcoala
Gimnazială „Eftimie Murgu” organizează joi, 21 martie, de la ora 13.00, în Studioul de Concerte „Eli-
sabeta Toth” al Şcolii Gimnaziale de Muzică „Filaret Barbu”, „Ziua Mondială a Poeziei”/ “World Poetry
Day” – Festivalul Internaţional „Primăvara Poeţilor”/ „Le Printemps des Poètes”.

Programul din acest an cuprinde un recital de poezie oferit de poeţi lugojeni consacraţi şi mai multe
recitaluri de poezie şi muzică susţinute de elevi de la: Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” –
coordonatori profesorii: Dorin Murariu, Carmen Schoner, Elisabeta Taurel, Elisabeta Spanache, Va-
lentina Vasiliu, Lucian Costi, Ramona Bălan; Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” – coordonator prof.
Anca Murariu; Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu” – coordonatori profesorii: Marcela Balint, Corina
Sîrbu. Un punct important al programului îl constituie un remember poetic Ioan Ardeleanu, susţinut de
elevi ai Şcolii Gimnaziale „Eftimie Murgu” – moderator: Henrieta Szabo, directoarea Bibliotecii Mu-
nicipale. Adriana Weimer

Spectacol cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului
Marţi, 26 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, actorii lugojeni pre-

zintă, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”,
comedia de mare succes „Haide, ucide-mă dragoste!”, de Aziz Nesin, în regia
Mariei Voronca. În distribuţie: Ileana Căprariu, Lăcrămioara Bercean şi Ovi-
diu Decean. Cu această ocazie, conducerea Casei de Cultură a Municipiului
a hotărât ca intrarea pentru persoanele vârstnice de la Centrul de Zi „Sfântul
Nicolae”, din cadrul DASC Lugoj, şi cele de la Centrul de Zi de Consiliere
şi Sprijin Material Asociaţia Clementina (Casa Flora) să intre gratuit. Biletele,
în valoare de 20 lei, se găsesc la Agenţia de Bilete a Teatrului. Începând din
1961, Ziua Mondială a Teatrului se sărbătoreşte în fiecare an pe 27 martie
pentru a celebra mişcarea teatrală, profesionistă sau de amatori, din întreaga
lume. Începând cu acest an sub coordonarea doamnei Patricia Ghemeş, con-
silier al Primarului Municipiului Lugoj pe probleme de cultură şi patrimoniu,
Lugojul va marca acest eveniment. Liviu Savescu

Personalităţi lugojene: Cor-
nel Grofşorean (1881-1949)

S-a născut la 27 octombrie,
în localitatea bănăţeană Periam,
din judeţul Timiş. Şcoala pri-
mară a urmat-o în comunele
Debeleaca şi Covaşiţa (Iugosla-
via), iar studiile secundare le-a
făcut la liceul din Panciova, Be-
cicherecul Mare, Lugoj, Sibiu
şi Beiuş, unde îşi ia bacalau-
reatul în anul 1900. Urmează
Facultatea de Drept din Buda-
pesta, îşi susţine doctoratul la
Universitatea din Cluj şi îşi ia
examenul de avocat la Târgu-
Mureş. Paralel cu studiile juri-
dice, frecventează şi Şcoala
Superioară de Textile din Kes-
mark (Cehoslovacia).

În anul 1913 se stabileşte la
Lugoj, unde practică avoca-

tura, până la izbucnirea Primu-
lui Război Mondial, când este
trimis pe front, şi se reîntoarce
doar la dezmembrarea impe-
riului. Ocupă diferite funcţii
administrative (primpretor,
subprefect, primar) în perioada
1920-1931, urmărind progre-
sul, pe toate planurile, al Bana-
tului şi al principalului său
centru – Timişoara.

Participă la 1 Decembrie la
Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia şi susţine cu tărie
formarea statului naţional uni-
tar român. Se dovedeşte a fi un
mare cărturar şi scrie articole
şi studii, încă din tinereţe, pe
care le-a publicat în Revista
Institutului Social Banat- Cri-
şana, care este o creaţie a sa
(1932), fiind primul institut de

acest fel din Banat, cu sediul la
Timişoara. În activitatea aces-
tei instituţii a adunat un mă-
nunchi de intelectuali
înzestraţi şi entuziaşti, care au
pus bazele unei gândiri socio-
logice în Banat, dar şi a unei
reviste cu o longevitate apre-
ciabilă (1933-1946).

De asemenea, Cornel Grof-
şorean se dovedeşte a fi şi un
publicist prolific, scriind arti-
cole în presa română, germană
şi maghiară din Banat. Colabo-
rează şi la ziarul Drapelul din
Lugoj, unde scrie articole so-
ciale, politice, culturale şi eco-
nomice. Contribuie şi la
înfiinţarea unor publicaţii ca:
Valea Bârzavei (Reşita), redac-
tează împreună cu Cornel Bo-
jinca Gazeta Banatului

(Timişoara), apoi Banatul, re-
vista literară a cărei conducere
a fost asigurată de către poetul
Aron Cotruţ. Realizează şi stu-
diile: Reforma administrativă,
Problema minoritară în Româ-
nia de la 1927-1930.

Cornel Grofşorean s-a dove-
dit a fi un erudit sociolog şi pu-
blicist, remarcându-se prin
promovarea ideilor şcolii socio-
logice a lui Dimitrie Gusti, fiind
totodată un promotor şi anima-
tor al vieţii literar-artistice bă-
năţene. Se stinge din viaţă la
vârsta de 68 de ani şi este în-
mormântat în Lugoj. (Biblio-
grafie folosită: Gh. Luchescu,
V. Muntean, V. Lăzărescu, Spi-
ritualitate lugojeană, Timişoara,
1994)

Răzvan Pinca
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Curăţenia de Primăvară 2013
Pentru salubrizarea oraşului în condi-
ţii eficiente, Primăria Municipiului
Lugoj împreună cu S.C. Salprest S.A.
organizează acţiunea „Curăţenia de
Primăvară” pe teritoriul municipiului
în zilele de sâmbătă, după cum ur-
mează:
- 30 martie - ,,Lugojul German” –
jumătatea Municipiului Lugoj si-
tuată pe malul stâng al râului Timiş
(partea cu Ceasul electric)
- 6 aprilie - ,,Lugojul Român” – ju-
mătatea Municipiului Lugoj situată
pe malul drept al râului Timiş (par-
tea cu Primăria)
Cetăţenii care locuiesc la case vor
scoate deşeurile în faţa imobilelor, iar
cetăţenii care locuiesc la bloc vor de-

pune deşeurile la punctele de colectare a deşeurilor menajere. Acolo unde aceste puncte au fost
desfiinţate se vor depune deşeurile lângă containerele pentru colectarea selectivă a cartonului sau
pe vechiul amplasament pentru colectarea gunoiului menajer.
Activitatea în aceste zile începe la ora 7:30, populaţia fiind rugată să scoată în faţa imobilelor deş-
eurile provenite din gospodăriile proprii până la această oră.
Se vor colecta şi transporta:
- deşeuri vegetale (resturi provenite din tăierea pomilor, a viţei de vie etc.),
- obiecte de uz casnic scoase din uz,
- mobilier degradat sau de prisos în gospodărie,
- obiecte sanitare degradate,
- alte deşeuri din gospodăriile populaţiei.
ATENŢIE. În această perioadă se vor colecta în paralel şi deşeuri de echipamente electrice şi
electronice:
- deşeuri de televizoare,
- componente şi monitoare de calculator,
- radiouri vechi,
- frigidere,
- maşini de spălat etc.
Pentru ridicarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice se vor face comenzi telefonice,
de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, în săptămânile premergătoare zilelor de colectare.
Astfel, comenzile vor fi făcute în săptămâna 25 martie – 29 martie pentru data de 30 martie, res-
pectiv între 1 aprilie – 5 aprilie pentru data de 6 aprilie.
NOTĂ. Nu se colectează în cadrul acţiunii ,,Curăţenia de Primăvară”:
- resturi din construcţii
- gunoi menajer

Conducerea S.C. Salprest S.A.

În Lugoj există aproximativ 400 de locuinţe
sociale. În zona Mondial-Bocşei, situaţia celor
100 de locuinţe sociale de pe partea stângă s-
a ameliorat prin introducerea alimentării cu
apă. În perioada următoare se are în vedere le-
garea la reţeaua de canalizare a acestor gospo-
dării. În ceea ce le priveşte pe cele 84 de
familii care locuiesc pe partea dreaptă, muni-
cipalitatea intenţionează să le concesioneze
gratuit în zonă loturi de teren de 380 mp par-
cela pentru a putea să-şi construiască locuinţe. 

O problemă cu care se confruntă autorităţile
locale o reprezintă restanţele foarte mari la
plata utilităţilor pe care le înregistrează o parte

dintre persoanele beneficiare de locuinţe so-
ciale. „Anul acesta, ne-am propus să regle-
mentăm problema celor care beneficiază de
locuinţe sociale şi nu îşi plătesc utilităţile.
Spre exemplu, din cei zece beneficiari de lo-
cuinţe sociale de pe str. Timişoarei, patru au
restanţe foarte mari la utilităţi. Ne confruntăm
cu probleme mari şi în alte zone din oraş. De
aceea, pentru a reduce pierderile înregistrate
de SC Meridian 22 SA din aceste cauze, con-
siderăm ca soluţie de viitor să încercăm să vin-
dem aceste locuinţe sociale locatarilor
actuali”, a declarat edilul şef.

Aurel Jurubiţă

Problematica locuinţelor
sociale se află pe agenda

administraţiei

Începând din, 18 martie, Şcoala Gimnazială
de Muzică „Filaret Barbu” şi Asociaţia de
Prietenie Orléans – Lugoj demarează un pro-
iect comun care se va derula în următorii patru
ani şi jumătate. Intitulat „Da, pentru o educa-
ţie modernă!”, proiectul vizează elevii clasei
pregătitoare de la instituţia de învăţământ lu-
gojeană.

Astfel, cu sprijinul substanţial al asociaţiei
franceze, dar şi al comitetului de părinţi şi al
conducerii şcolii, au fost achiziţionate mai
multe echipamente IT care vor fi folosite în
sala de clasă în cadrul procesului educaţional.
Este vorba despre un calculator modern, o im-
primantă multifuncţională şi un sistem de
sunet. Valoarea totală a investiţiei se ridică la
peste 4.500 de lei.

Graţie noilor dotări, calitatea actului educa-

ţional se va îmbunătăţi semnificativ, spre be-
neficiul elevilor din clasa pregătitoare. Ace-
ştia fac tranziţia de la grădiniţă la şcoală prin
numeroase activităţi care implică jocuri, cân-
tece, imagini, desene şi alte abilităţi practice.
În acest context, echipamentele IT achiziţio-
nate şi accesul la internet le facilitează foarte
mult procesul de învăţare şi de formare. Pro-
iectul va continua pe durata întregului ciclu
primar al actualei clase pregătitoare.

Pe această cale, Şcoala Gimnazială de Mu-
zică „Filaret Barbu” doreşte să mulţumească
Asociaţiei de Prietenie Orléans – Lugoj şi co-
mitetului de părinţi de la clasa pregătitoare
pentru colaborarea fructuoasă şi pentru pune-
rea în practică a acestui proiect.

Conducerea Şcolii Gimnaziale de Muzică
„Filaret Barbu”

Proiect educaţional realizat 
cu sprijinul Asociaţiei de 
Prietenie Orléans – Lugoj

Comisia de Ordine Publică a Municipiului Lugoj s-
a întrunit în ultima perioadă a lunii februarie. Pe
agendă s-a aflat îmbunătăţirea radicală a activităţii de
ordine publică în oraş. Componenţa comisiei este ur-
mătoarea: preşedinte – Primarul Francisc Boldea;
membri: Comisarul-Şef Claudiu Chebici, şeful Poliţiei
Municipale, Florin Dumitru, şeful Poliţie Locale, Dan
Ciucu, Secretarul Municipiului, şi consilierii locali
Cristian Galescu, Adriana Corbeanu şi Diana Szücs.

O problemă deosebit de gravă cu care cu care se
confruntă municipalitatea în ultima perioadă este furtul
capacelor de canal. Astfel, în ultima lună, s-au furat
26 de capace din fontă pe raza municipiului. Împreună

cu Poliţia Locală şi Poliţia Municipală s-au stabilit
nişte măsuri de combatere a acestui fenomen infrac-
ţional.

Prin Hotărârea Nr. 38 din 28.02.2013 a Consiliului
Local Municipal a fost aprobat Regulamentul de Or-
ganizare şi Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine
Publică. De asemenea, cu prilejul aceleiaşi şedinţe a
Consiliului Local a fost aprobat şi Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Serviciului „Poliţia Lo-
cală” prin Hotărârea Nr. 39 din 28.02.2013.

Până în prezent, Comisia s-a întrunit de două ori,
fiind făcute 11 propuneri de îmbunătăţire a activităţii
de ordine publică în oraş. Aurel Jurubiţă

Măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţilor de ordine publică

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

data de 15.03.2013 se eliberează acordul în baza căruia pot fi executate lucrări de intervenţie la
gospodăria subterană cu afectarea domeniului public asfaltat şi pavat.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Municipiului Lugoj, Serviciul Tehnic, ca-
mera 211, etaj II, telefon 0256/353.697, zilnic între orele 8 – 16.
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ANEX� 

la HCL nr. 34 din 28.02.2013 

 

A G E N D A 

ac�iunilor sportive pe anul 2013 propuse a fi finan�ate din bugetele Consiliului Jude�ean Timi�,  
al Consiliului Local al Municipiului Lugoj, precum �i din alte surse 

 

Nr. 

crt.. 
Ac�iunea sportiv� Data 

Locul 

desf��ur�rii 

ac�iunii 

Organizatori 
Bugetul 

(lei) 

din care : 

solicitat 

C.J. 

Timi� 

solicitat 

C.L. 

Lugoj 

solicitat 

D.S. 

Timi� 

alte 

surse 

1. 
Mers pe biciclet� - „Lugojul 

pedaleaz�” 
03 - 12.2013 Lugoj 

C.L.Lugoj 

C.T.Concordia 
1.000 - 1.000 - - 

2. 

Cupa „To�i diferi�i, to�i egali” - 

competi�ie pentru persoane cu 

handicap 

05 - 06.04.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

D.T.S.Timi� 
CSHF Maraton 93 

4.300 2.600 800 500 400 

3. Automobilism - Raliul Timi�ului - 2013 12 – 13.04.2013 Lugoj 
C.L.Lugoj 

C.S.AMC Racing 
60.000 - 25.000 - 35.000 

4. Lupte libere - Cupa „Banatului” 04 - 05.2013 Lugoj 
C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

1.400 1.000 400 - - 

5. Ac�iuni sportive de mas� - Diverse 04 - 12.2013 Lugoj 

C.L.Lugoj 

Unit��i de 

înv���mânt din 

mun. Lugoj 

1.500 - 1.500 - - 

6. 
Mountain Bike - Cupa „Liman Bike 

Race” – edi�ia a VIII-a 
05.05.2013 

Valea lui 

Liman 
C.L.Lugoj 

As.Liman Bike Race 
2.200 - 1.200 - 1.000 

7. 
Lupte greco - romane - Cupa 

„Banatului” 
05.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

1.400 1.000 400 - - 

8. Atletism - Concurs „Micul Atlet” 05.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

2.400 2.000 400 - - 

9. 
Gimnastic� - Concurs Euroregiune 

DKMT 
05.2013 Ungaria 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

400 - 400 - - 

10. Fotbal - Cupa „1 Iunie”- edi�ia a VI - a 01.06.2013 Lugoj 

C.J. Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

2.000 1.500 500 - - 

11. 
Handbal - Cupa „1 Iunie” –  

edi�ia a III - a 
01.06.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

2.000 1.500 500 - - 

12. �ah - Cupa „1 Iunie” 01.06.2013 Lugoj 
C.L.Lugoj 

C.S.M.Lugoj 
300 - 300 - - 

13. Mountain Bike - Cupa „Concordia” 02.06.2013 Lugoj 
C.L.Lugoj 

C.T.Concordia 
2.300 - 800 - 1.500 

14. 

RITTO - Rumanien International Open 

– edi�ia a VIII-a - competi�ie de tenis 

de mas� pentru persoane cu handicap 

06 - 09.06.2013 
Cluj - 

Napoca 

C.N.Paralimpic 

C.L.Lugoj 

CSHF Maraton 93 

3.400 - 2.000 700 700 

15. 
Atletism – Grand Prix Lugoj 2013 – 

edi�ia a V - a 
06.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

3.300 2.500 800 - - 

16. 
Turneu na�ional de volei pe plaj� – 

Cupa „CS� Lugoj”- edi�ia a V-a 
06.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L. Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

2.800 2.000 800 - - 

T O T A L  trim. II 90.700 14.100 36.800 1.200 38.600 

17. 

Cupa „Ana Lugojana” edi�ia a XVIII - a 

- competi�ie pentru persoane cu 

handicap 

01 - 04.08. 2013 Lugoj 

C.J. Timi� 
C.L. Lugoj 

D.T.S. Timi� 
CSHF Maraton 93 

29.200 6.800 13.000 1.200 8.200 

18. 
Fotbal - Cupa Speran�elor –  

edi�ia a III - a 
09.2013 Lugoj 

C.J. Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

1.400 1.000 400 - - 

19. 
Gimnastic� - Concurs Euroregiune 

DKMT 
09 - 10.2013 

Re�i�a 

 

C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 
400 - 400 - - 

20. 
Automobilism �i Karting - Grand Prix 

Lugoj 2013 
09 - 10.2013 Lugoj 

C.L.Lugoj 

C.A.K..Timi� 2.000 - 2.000 - - 

T O T A L  trim. III 33.000 7.800 15.800 1.200 8.200 

21. 
Gimnastic� – Concurs Euroregiune 

DKMT 
10.2013 Lugoj C.L.Lugoj 

C.S.M.Lugoj 
400 - 400 - - 

22. 
Atletism - Crosul „Dealul Viilor” - 

edi�ia a XXXXI -a - concurs na�ional 
10.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

5.500 4.000 1.500 - - 

23. 
Lupte libere - Memorialul „George 

Luca” 
10 - 11.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

3.200 2.000 1.200 - - 

24. 
Lupte greco - romane - Memorialul 

„Aurel Ciosa” 
11.2013 Lugoj 

C.J.Timi� 
C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 

3.200 2.000 1.200 - - 

 

25. 
Atletism - Crosul Toamnei – edi�ia 

 a VI-a 
11.2013 Lugoj 

C.L.Lugoj 

C.S.�.Lugoj 
1.400 1.000 400 - - 

26. 
Expozi�ia de club anual� - A.S. 

Columbofil� „Porumbelul 1929” Lugoj 
12.2013 Lugoj 

C.L.Lugoj 

ASC „Porumbelul” 

1929 Lugoj 

2.000 - 2.000 - - 

27. Premieri sportivi 2013 12.2013 Lugoj C.L.Lugoj 39.000 - 39.000 - - 

T O T A L trim. IV 54.700 9.000 45.700 - - 

TOTAL 178.400 30.900 98.300 2.400 46.800

 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2013,

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

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - (1) Se aprobă agenda acţiunilor sportive pe anul 2013, propuse pentru a fi co-
finanţate din bugetul local Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01
„Acţiuni sportive”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de
acte doveditoare conform legii.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei econo-
mice şi Serviciului public de administrare şi întreţinere a domeniului public.
Nr. 34 din 28.02.2013

HOTĂRÂREA
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din

27.09.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea
obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de canalizare în municipiul

Lugoj, etapa I”

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.

186/27.09.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pen-
tru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de cana-
lizare în municipiul Lugoj, etapa I”, prin înlocuirea tabelului cu locaţiile
(străzile) pentru care se elaborează proiectarea canalizării, cu tabelul
anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredin-
ţează Compartimentul investiţii şi Direcţiei economice.
Nr. 41 din 28.02.2013  

 

ANEX�  

LA HCL NR. 41 DIN 28.02.2013 

 

TABEL CU LOCA�IILE (STR�ZILE) PENTRU CARE SE ELABOREAZ� 

PROIECTAREA CANALIZ�RII 

 

Nr. 

crt. 

Denumire strad� Lungime 

strad� (m) 

Diametru 

conduct� (mm) 

Observa�ii  

1 Some�ului 205 300  

2 Nera 100 300  

3 Avram Iancu 325 400  

4 Ion Vidu 666 400  

5 �tefan cel Mare 296 400  

6 Timotei Popovici 316 400  

7 13 Decembrie 905 400  

8 Privighetorilor 200 400  

9 Alexandru Astala� 621 400  

10 Timi�oarei 2000 500  

11 Dimitrie Cantemir 265 500  

12 Nera 200 500  

13 P�un Pincio 84 500  

14 Prim�verii 580 600  

15 Pescarilor 240 300  

16 Timi�ului 210 300  

17 Partizanilor 420 300  

18 Horea 170 300  

19 Casian Munteanu 560 400  

20 Traian Groz�vescu 500 500  

21 Tudor Vladimirescu 322 1000  

22 Traian Vuia 1000 600  

23 Brându�elor 150 300  

24 �irul Islazului 680 300  

25 13 Decembrie 315 400  

26 Smârdan 270 300  

27 Gheorghe �incai 300 400  

28 Livezilor 1.600 500  

29 Trandafirilor 670 300  

30 Tapiei 750 400  

31 Aurel Vlaicu 580 800  

32 Romanilor 730 400  

33 Mihai Viteazu 275 400  

34 Comuna din Paris 270 400  

35 Boc�ei 550 400  

36 Herende�tiului 1175 400  

37 Panselelor 550 400/300  

38 Bistrei 246 300  

39 Fund�tura Bistrei   80 300  

40 Grivi�ei 310 400  

41 1 Mai 509 400  

42 Agriculturii 1070 500  

43 Siretului 310  300  

 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a

Serviciului „Poliţia Locală” 
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Servi-
ciului „Poliţia Locală”, conform anexei care face parte integrantă din pre-
zenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Ser-
viciului „Poliţia Locală” şi Compartimentului resurse umane.

Nr. 39 din 28.02.2013
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Conform Ordinului comun cu nr. 605 / 579 din
2008 al Ministerului Internelor şi Reformei Ad-
ministrative şi al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Dispoziţii-
lor generale de apărare împotriva incendiilor pe
timpul utilizării focului deschis la arderea de mi-
rişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;

Având în vedere numărul mare de incendii iz-
bucnite, pe izlazuri, în păduri, precum şi începe-
rea activităţilor agricole de curăţare a terenurilor,
livezilor şi a viilor de vegetaţia uscată rămasă din
anul anterior;

Precizăm câteva reguli ce trebuie avute în ve-
dere în această perioadă pentru a evita adevărate

dezastre ecologice, pierderi de vieţi omeneşti şi
bunuri materiale:

- arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a res-
turilor vegetale se efectuează cu acordul autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului şi
numai după obţinerea permisului de lucru cu foc
deschis şi luarea tuturor măsurilor, conform
O.M.A.I nr.163 din 2007 privind Normele gene-
rale de apărare împotriva incendiilor;

- emiterea permisului se face prin grija prima-
rului, de către şeful serviciului voluntar pentru si-
tuaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în
acest sens.

- obţinerea permisului de lucru cu focul nu este

obligatorie în cazul în care resturile vegetale şi
vegetaţia uscată sunt arse în cadrul gospodariei
cetăţeneşti.

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute
de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face
cu respectarea următoarelor măsuri:

- conditii meteorologice fără vânt;
- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum

10 ha, prin fâşii arate;
- izolarea zonei de ardere faţă de căi de comu-

nicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, insta-
laţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

- instruirea şi supraveghea de către adminis-
tratorii fondului silvic indiferent de forma de pro-

prietate a celor ce tranzitează pădurea sau desfă-
şoară activităţi în acest areal, privind fumatul sau
folosirea focului deschis în pădure;

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea până la finalizarea arderii a perso-

nalului de supraveghere şi stingere a eventualelor
incendii;

- asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai
mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stin-
gere necesare;

- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere
mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu
apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de
deservire.

- persoanele fizice şi juridice sunt obligate să
respecte în orice împrejurare normele de preve-
nire şi stingere a incendiilor şi să nu pună în pe-
ricol, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul;

- Nerespectarea acestor reguli poate atrage
sancţionarea celor vinovaţi în conformitate cu art.
1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie
2007 privind stabilirea şi sancţionarea contraven-
ţiilor la normele de prevenire şi stingere a incen-
diilor, constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

- În conformitate cu art. 98, alin. (1) din
O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind
protecţia mediului, constituie infracţiune şi se pe-
depseşte cu închisoare de la 3 luni la un an, sau
cu amendă penală de la 55.000 lei la 60.000 lei
arderea miriştilor, stufului şi vegetaţiei ierboase
din ariile protejate şi de pe terenurile supuse re-
facerii ecologice, dacă au fost de natură să pună
în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau
vegetală;

- în cazul incendiilor produse la locuinţe, pă-
duri sau plantaţii, persoanele fizice şi juridice
aflate în apropierea acestora, au obligaţia să
anunţe evenimentul la Dispeceratul unic de ur-
genţă, telefon 112, şi să ia măsuri, după posibili-
tăţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

Cadru Tehnic P.S.I.
ing. Constantin UDRESCU

Măsuri de prevenire a incendiilor specifice
sezonului de primăvară

şi sancţiuni aplicabile în domeniu

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului

de Organizare şi Funcţionare
a Comisiei locale de ordine publică

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Comisiei locale de ordine publică, con-
form anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri
se încredinţează Comisiei locale de ordine publică.

Nr. 38 din 28.02.2013

Eliberarea actului de identitate la: 
expirarea termenului de valabilitate, 
modificarea datelor de stare civilă, 

anularea documentului, 
schimbarea sexului sau a fizionomiei

Documente necesare:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi

copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul

are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate. În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea do-
cumentului, schimbarea sexului sau fizionomiei titularul are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate. În cazul modificării
numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se
prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat
datele de stare civilă. Monica Otilia David
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După o evoluţie de excepţie în returul cam-
pionatului, în care a obţinut şase victorii, printre
învinse numărându-se CSU Medicina Târgu
Mureş, CS Dinamo Romprest Bucureşti, CS
Volei Alba Blaj sau VC Unic Piatra Neamţ,
CSM Lugoj a încheiat campionatul pe locul 8 şi

a întâlnit în prima fază a play off-ului liderul
campionatului, CS Dinamo Romprest Bucureşti.

În primul joc, disputat la Bucureşti, CSM
Lugoj a evoluat cu multă încredere şi ambiţie,
solicitând serios, după ce a reuşit să egaleze la
seturi, liderul sezonului regular al primei ligi de

volei feminin, CS Dinamo Romprest Bucureşti,
însă a fost finalmente învinsă cu 3:1 (25:17,
23:25, 25:20, 25:14). 

Dinamovistele, care au încheiat campionatul
cu numai 3 înfrîngeri din 20 de jocuri, printre
care însă şi surprinzătorul 3:0 pentru lugojence,

din luna ianuarie, şi-au valorificat avantajul te-
renului propriu şi au confirmat calculele hîrtiei,
care le dădeau drept favorite.

A fost un joc în care CSM Lugoj a evoluat fo-
arte bine în setul secund, pe care l-a dominat şi
şi l-a adjudecat după ce a condus în permanenţă,
iar apoi, în setul 3, s-a menţinut aproape, la
două-trei puncte de mult mai galonatele lor ad-
versare, cedând pasul abia pe finalul setului, de
la 20:17.

În jocul al doilea, de la Lugoj, lugojencele au
avut din nou o evoluţie foarte bună, solicitând la
maxim liderul Diviziei A1, care, după o luptă
acerbă, a reuşit să se impună în tie-break.

A fost 2:3 (16:25, 25:22, 25:22, 14:25,
12:15), la capătul unui meci extrem de disputat,
în care lugojencele şi-au entuziasmat din nou
proprii spectatori din sala „Ion Kunst
Ghermănescu”. Lugojencele au pierdut aşadar
ambele meciuri cu dinamovistele, însă au avut
evoluţii pline de aplomb, bine articulate, dove-
dindu-se a fi o învinsă merituoasă.

CSM Lugoj: Ivana Radonjic, Andreea Ispas,
Diana Tătaru, Laura Lungu, Ionela Canea, Maria
Matei, Veronica Lupaşcu, Ioana Vasinca, Kata-
rina Jovanovic, Cătălina Bosuioc, Daniela Lu-
pescu şi Carmen Grama. Antrenori: prof.
Bogdan Paul şi prof. Dorin Horvath.

Adversara în faza a II-a a play off-ului va fi
CS Volei Alba Blaj, care a fost învinsă în meciul
decisiv de la Bucureşti de CSM Bucureşti cu 3:0
(25:15, 25:20, 25:19).

Jocurile pentru locurile 5 – 8 se vor disputa pe
23 martie (la Blaj), 27 martie (la Lugoj) şi 31
martie (la Blaj).

Tiberiu Olteanu

CSM Lugoj întâlnește CS Volei Alba Blaj pentru locurile 5 - 8

După ce în prima etapă a returului au stat, la prima
apariţie oficială în 2013, CS Vulturii 2009, cu un lot
extrem de retrâns numeric, cu doar trei jucători pe
banca de rezerve, din care cei doi jucători de câmp au
fost cooptaţi de la echipa „satelit” Vulturii Pădureni,
ce evoluează în Campionatul Municipal de Fotbal
Lugoj, cu doi jucători suspendaţi pentru cumul de car-
tonaşe (Mînecan şi Ciorei) şi pe o suprafaţă de joc ex-
trem de dificilă, uşor acoperită de zăpadă, din cauza
unei ninsori neîntrerupte din noaptea precedentă jocu-
lui, echipa locală s-a străduit şi chiar a reuşit să aibă o
evoluţie bună, animată de o dăruire şi ambiţie exem-
plară în faţa „satelitului” prim-divizionarei Pandurii
Târgu-Jiu.

Cei prezenţi la meci, sosiţi în număr destul de mare
pe Stadionul Tineretului, în ciuda frigului de afară şi
a ninsorii care nu contenea, chiar dacă nu au asistat la
o victorie a echipei favorite, au avut parte de un meci
disputat, cu patru goluri, unele chiar foarte frumoase.

Cu toate că a fost condusă la pauză, echipa gazdă a
evoluat foarte bine în repriza a doua şi a reuşit să preia
conducerea prin golurile marcate de Lucian Stoica
(min.49) şi Bogdan Steop (min.75), dar lipsa de expe-
rienţă a actualei echipe a lugojenilor a permis oaspe-
ţilor să revină şi să egaleze în ultimele minute ale
jocului. 

După ce oaspeţii au reuşit să deschidă scorul prin

Lupu (min. 27), Lucian Stoica a egalat în minutul 49,
când, primind o pasă pe flancul drept, a pătruns şi a
şutat de la circa 16 metri la colţul lung: 1-1. 

Ceea ce părea a fi golul victoriei, înscris înaintea ul-
timului sfert de oră, în urma pătrunderii lui Precupanu
şi a centrării lui Ardelean, ce a fost reluată din foar-
fecă, cu o execuţie de excepţie, de la 11 metri, de fiul
antrenorului, Bogdan Steop: 2-1, nu s-a concretizat,
oaspeţii, mult mai experimentaţi, reuşind să revină în
joc şi să restabilească egalitatea prin Chibulcutean
(min.88).

Scor final C.S.Vulturii 2009 Lugoj - Pandurii II
Târgu Jiu 2-2. 

CS Vulturii 2009 Lugoj: Rusu – Ardelean, Patrona,
Vlaic, Buliga - Precupanu, Ploscariu, Vînătu, Dobra
(min.76 - Vîrlan) - Stoica, Steop (min.90 - Popovici).
Pe bancă: Dragostin (portar).

Nu putem omite debutul în liga a III-a a tinerilor
Sebastian Vîrlan şi Petre Popovici, promovaţi cu mult
curaj, dar şi de nevoie, de la echipa a doua a clubului,
liderul seriei a II-a a Campionatului Municipal de Fot-
bal Lugoj, de antrenorii prof. Remus Steop şi prof.
Claudiu Jivulescu. 

Etapa viitoare, vineri 22 martie, CS Vulturii 2009
Lugoj se va deplasa la Caransebeş pentru jocul cu Au-
tocatania. 

Tiberiu Olteanu

Vulturii Lugoj au ratat de puţin
obţinerea celei de a treia victorii

Campionatul Naţional de Raliuri - Etapă la Lugoj
În perioada 12-14 aprilie, la Lugoj va avea loc o etapă a Campionatului Naţional de Raliuri. Cu

acest prilej, vineri, 12 aprilie, la ora 18:00 se va desfăşura şi o probă specială pe traseul: Piaţa Vic-
toriei, str. I. Creangă, str. F. Barbu, str. Someşului, Piaţa J. C. Drăgan, str. Avram Iancu, Piaţa Vic-
toriei. Aurel Jurubiţă

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 28.03.2013 în vederea închirierii:
- 6 spaţii comerciale în Bazarul Pieţei George Coşbuc, în suprafaţă de 24 mp, 

fiecare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii.
- 6 locaţii în Complexul Comercial Bazar, în suprafaţă de 15 mp, 

fiecare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii.
- 2 locaţii în Complexul Comercial Bazar, în suprafaţă de 7,5 mp, 

fiecare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii.
Dosarele pentru înscriere la licitatie se primesc până la data de 27.03.2013, ora 14.00.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se găsesc la Primăria Municipiului Lugoj, etajul 1, camera 112.

De la Serviciul de Impozite și Taxe
Având în vedere că ultima zi pentru plata impozitelor pe teren, clădiri şi auto aferente semes-

trului I al acestui an este duminică, 31 martie, s-a hotărât prelungirea perioadei de plată cu ziua
de luni, 1 aprilie.

Persoanele fizice şi juridice care achită integral impozitul până la această dată beneficiază de o
bonificaţie de 10%. Casieria Seviciului Impozite şi Taxe funcţionează după următorul program:

Luni, Marţi, Joi: 8.00-11.00, 11.15-15.00
Miercuri: 8.00-11.00, 11.15-15.00, 15.30-17.00
Vineri: 8.00-11.00, 11.15-14.00
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