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Anul 2012 a fost unul important pentru proiec-
tele pe care le-am propus lugojenilor. A fost şi un
an rodnic, chiar dacă perioada de criză economică
a continuat. Ritmul lucrărilor de investiţii şi al ce-
lorlalte activităţi desfăşurate de municipalitate nu
a fost influenţat de faptul că 2012 a fost un an
electoral.

Pe lângă problemele importante de infrastruc-
tură, cum ar fi reţelele de apă şi canalizare sau sta-
ţia de epurare a oraşului, care au ajuns la finele
anului într-o fază avansată de execuţie, am consi-
derat prioritar şi programul de transformare radi-
cală a cartierelor oraşului. Au fost astfel finalizate
în întregime lucrările de modernizare a patru car-
tiere din oraş, respectiv Ştrand, Stadion I, Stadion
III şi Ţesători, unde s-au asfaltat străzile, s-au
montat borduri, s-au modernizat trotuarele, s-au
făcut parcări. S-au făcut asfaltări şi parcări şi în

cartierul J. C. Drăgan şi, parţial, în Cotu Mic. Am
ţinut cont şi de dorinţa cetăţenilor din cartiere de
a avea locuri amenajate unde să poată petrece tim-
pul liber în mod civilizat, în aer liber, şi am insta-
lat foişoare în cartierele Stadion I, Stadion III,
Cotu Mic şi în Potcoava de la Unic.

A continuat programul de asfaltare a străzilor
din municipiu cu străzile Jabărului, Ţesătorilor,
Viorelelor, Romanilor, Cotu Mic şi, parţial Tudor
Vladimirescu, străzi pe care anterior s-au executat
lucrări complexe la apă şi canalizare. Am reabili-
tat şi trotuarele din municipiu, 17.000 mp prin as-
faltare, iar 8.500 mp prin dalare în zona centrală.
S-au montat 12.000 ml de borduri. Pentru o cir-
culaţie facilă şi fluentă în municipiu am amenajat
un nou sens giratoriu, situat în apropierea parcului
George Enescu, iar pentru intervenţia promptă în
caz de căderi masive de zăpadă am dotat S.C. Sal-
prest cu două utilaje de deszăpezire. Au continuat
lucrările la noul pod pietonal peste Timiş. Inves-
tiţia este în stadiu avansat şi sperăm ca podul să
fie dat în folosinţă în a doua parte a anului 2013.

Am demarat şi proiectul de modernizare a
Ştrandului Municipal, lucrarea urmând să fie fi-
nalizată tot în 2013.

În ultima parte a anului am desfăşurat şi achi-
ziţia pentru construcţia noului bazin acoperit,
care, împreună cu Ştrandul, vor constitui un mo-
dern complex de agrement şi viitor punct de atrac-
ţie pentru lugojeni, care vor avea astfel o
alternativă la ofertele similare din ţară sau din ţă-
rile vecine.

Pentru copiii şi tinerii din oraş am amenajat şi
în acest an patinoarul. Peste vară, în acea locaţie
am amplasat un Orăşel al Copiilor, care s-a bucu-

rat de un real succes în rândul celor mici. Tot
acolo am amenajat în toamnă un Skatepark pentru
iubitorii mişcării pe role.

Am acordat importanţa cuvenită învăţământu-
lui şi sănătăţii. Am căutat să rezolv din timp pro-
blemele financiare din învăţământ. Am fost  şi în
contact permanent cu conducerile instituţiilor de
învăţământ, luând măsuri de eficientizare şi îm-
bunătăţire a capacităţii manageriale din domeniu.

Spitalul Municipal, care poartă din 2012 nu-
mele reputatului medic lugojean Teodor Andrei,
a câştigat o finanţare importantă pentru un proiect
transfrontalier cu spitalul din Mako (Ungaria).

Ca în fiecare an, am organizat prin intermediul
D.A.S.C. Lugoj activităţi dedicate persoanelor
vârstnice din municipiu. Am premiat excelenţa,
atât elevii olimpici lugojeni, cât şi sportivii cu re-
zultate deosebite fiind răsplătiţi cu diplome şi
bani, după posibilităţile bugetului local. Am or-
ganizat şi am participat alături de lugojeni  la toate
evenimentele importante din viaţa oraşului.

Paşii pe care i-am făcut în 2012 în dezvoltarea
oraşului ne obligă să continuăm şi în 2013 pro-
gramul ambiţios pe care ni l-am propus.

Prof. Ing. Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj
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La începutul lunii martie a
fost reluat programul de reabili-
tare a străzilor din municipiu cu
etapa a treia, Loturile 1, 2 şi 3,
pentru care proiectarea şi achizi-
ţia publică a lucrărilor de asfal-
tare au fost finalizate în cursul
anului 2011. Au fost asfaltate 15
străzi şi un cartier, împărţite în
trei loturi, după cum urmează:

- Lotul 1: Jabărului, Fundă-
tura Jabărului, Împăratul Traian,
Cernei, Fagilor parţial, Al. Asta-
laş.

- Lotul 2: întreg Cartierul
Ştrand, Timişului, Bojinca, Mu-
reşului, Paul Chinezu.

- Lotul 3: Tudor Vladimirescu
parţial, Cotu Mic parţial, Brân-
coveanu, Someşului, Poalele
Viilor.

De asemenea, în primăvară a
fost scoasă la licitaţie execuţia
lucrărilor de asfaltare pentru
străzile şi cartierele cuprinse în
Lotul 4. Lucrările au demarat la
începutul verii, până în toamnă

fiind asfaltate toate străzile din
cartierele Stadion I, Stadion III
şi Ţesători, precum şi străzile
Panait Cerna (parţial), Ţesători-
lor, Viorelelor şi Romanilor.

Pe majoritatea străzilor asfal-
tate au fost realizate în prealabil
lucrări de reabilitare a reţelei de
alimentare cu apă (străzile Jabă-
rului, Cernei, Fagilor, Al. Asta-
laş, Tudor Vladimirescu, Cotu
Mic, Poalele Viilor, Viorelelor şi
Romanilor), a reţelei de canali-

zare (Al. Astalaş, Timişului,
Tudor Vladimirescu şi Romani-
lor) şi a trotuarelor (străzile Îm-
păratul Traian şi Cotu Mic şi
cartierele Stadion I şi Stadion
III).

Pe toate străzile asfaltate au
fost executate marcaje longitu-
dinale şi transversale şi au fost
montate indicatoare rutiere. Su-
prafaţa asfaltată în cursul anului
2012 a fost de aproximativ
97.000 mp.

Programul de reabilitare 
a străzilor din municipiu

Unul dintre proiectele importante realizate în
2012 a fost sensul giratoriu din zona Parcului Ge-
orge Enescu în vederea fluidizării traficului la in-
tersecţia străzilor Bucegi, C. Wallisch, Gh. Doja

şi I. L. Caragiale. Lucrările s-au desfăşurat în luna
mai. Construcţia are o înălţime de 50 cm de la ni-
velul şoselei, pentru a asigura vizibilitate din toate
direcţiile de mers. De asemenea, sensul giratoriu

a fost astfel proiectat încât toţi cei care locuiesc
în apropiere sau desfăşoară activităţi comerciale
în zonă să nu fie afectaţi de noua construcţie.

Deschiderea supermarketului Penny pe str. Ep.
Dr. I. Bălan a impus semaforizarea intersecţiei cu
str. Liviu Rebreanu în vederea asigurării condiţii-
lor optime de trafic la intrarea / ieşirea din super-
market.

În luna septembrie, a fost achiziţionată şi mon-
tată o electronică nouă pentru intersecţia semafo-
rizată de la Universitate. Aceasta a permis
modificarea timpilor alocaţi virării la stânga de pe
str. Timişoarei, care au crescut de la 13 secunde
la peste 20 de secunde, precum şi modificarea
timpilor alocaţi virării la stânga de pe str. I. Hu-
niade, care au scăzut cu 10 secunde de la 38 de
secunde cât erau înainte.

Tot în 2012 a fost realizată proiectarea pentru
un alt sens giratoriu situat la intersecţia străzilor
Hezerişului, Crişan, Cloşca, Gen. Dragalina şi Al.
Astalaş. Acesta va deveni unul dintre cele mai im-

portante sesuri giratorii din municipiu, prin inter-
mediul său urmând să fie făcută legătura cu şo-
seaua de centură şi cu viitoarea autostradă De
asemenea, intersecţia străzilor Gen. Dragalina şi
Timişoarei va fi semaforizată. Aceste două obiec-
tive vor fi realizate în 2013, împreună cu asfalta-
rea străzilor din apropierea lor, pentru a asigura
un acces optim la şoseaua de centură şi la viitoa-
rea autostradă. În cursul întrunirilor Comisiei de
Circulaţie s-a analizat oportunitatea înfiinţării
unor noi sensuri giratorii în diferite puncte din
Lugoj. Unul dintre acestea vizează intersecţia de
la Universitate, unul dintre cele mai complexe şi
aglomerate noduri de circulaţie din oraş, iar celă-
lalt intersecţia străzilor Ep. Dr. I. Bălan, Memo-
randului şi N. Bălcescu. Un alt sens giratoriu
urmează să fie realizat pe str. Buziaşului, în drep-
tul societăţii Gammet 2000, pentru fluidizarea tra-
ficului la coborârea de pe pasaj şi de la societăţile
comerciale din zonă. Proiectarea celor trei sensuri
giratorii va avea loc în 2013.

Sensuri giratorii şi fluidizarea traficului

Începând cu luna aprilie, mai multe
treceri de pietoni din municipiu au fost
executate în sistemul bicomponent
alb-roşu. Este vorba despre cele
aflate pe străzile Ion Creangă (între
Primărie şi Biblioteca Municipală),
Victor Vlad Delamarina (între Bi-
blioteca Municipală şi C. N. Iulia
Hasdeu), Nicolae Bălcescu (la Ceasul
Electric, lângă magazinul Carrefour
şi lângă Clubul Dascălilor), Coloman
Wallisch (la Parcul George Enescu)
şi Caransebeşului (la Mol şi la Lidl),
precum şi trecerile de pietoni de
lângă Podul de Fier (de pe Splaiul
Coposu şi Splaiul George Coşbuc) şi
cele din Piaţa J. C. Drăgan (spre ma-
gazinul Flanco, lângă Banca Transil-
vania, spre fostul magazin Femina).

În total, au fost executate marcaje pe
o suprafaţă de 870 mp. Prin această
acţiune, care vine în completarea mo-
dernizărilor similare de anul trecut,
municipalitatea speră să crească gra-
dul de siguranţă a circulaţiei pietoni-
lor în municipiu şi să evite accidente
nedorite la trecerile de pietoni din
oraş.

De asemenea, au fost executate
marcaje rutiere longitudinale şi trans-
versale cu vopsea albă pe străzile din
oraş pe o suprafaţă de 2.500 mp.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
trafic, un număr de 36 de stâlpi-su-
port şi 124 de indicatoare rutiere au
fost achiziţionate şi montate în locaţii
noi din oraş sau pentru înlocuirea celor
distruse sau furate.

Indicatoare şi marcaje rutiere

La începutul lunii mai, după
încheierea sezonului rece, în
toate zonele şi cartierele din oraş
au demarat lucrări de reparaţii la
drumurile asfaltate şi pavate.

Pe o suprafaţă de 6.300 mp
au fost executate lucrări de refa-
cere prin plombare a drumurilor
cu carosabil asfaltat ca urmare a
deteriorării stratului de uzură
sau în urma unor lucrări de in-
tervenţie la gospodăria subte-
rană. Lucrările s-au defăşurat în
două etape şi au cuprins 69 de
străzi din oraş. Pentru o calitate

mai bună a reparaţiilor, în prea-
labil s-au executat lucrări de fre-
zare, nu doar plombări simple.

O situaţie aparte a reprezen-
tat-o calitatea necorespunză-
toare a lucrărilor de refacere a
carosabilului după încheierea
lucrărilor de reabilitare a reţelei
de apă. Executantul lucrărilor,
firma Hidroconstrucţia, are
obligaţia să refacă carosabilul
după montarea conductelor. Re-
prezentanţilor firmei li s-a atras
atenţia asupra problemelor apă-
rute şi li s-a solicitat să refacă

toate zonele cu probleme, pen-
tru a aduce drumurile la calita-
tea avută înainte de intervenţie.

În ceea ce priveşte străzile
pavate din municipiu, lucrările
de întreţinere şi reparaţii au avut
loc pe o suprafaţă de 1.500 mp.

De asemenea, pe străzile
asfaltate în cadrul progra-
mului de reabilitare au fost
efectuate lucrări de reparare
şi ridicare a unui număr de
25 de guri de canal şi a 15
guri de scurgere a apelor
pluviale.

Reparaţii drumuri
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În paralel cu programul de reabilitare a străzi-
lor, s-au desfăşurat ample lucrări de de moderni-
zare a trotuarelor din municipiu prin dalare,
asfaltare sau pavare.

Astfel, au fost dalate trotuarele pe străzile V. V.
Delamarina, I. Huniade, I. Creangă, Timişoarei
(de la CEC până la OMV pe ambele părţi), V. Ro-
sada (parţial), N. Bălcescu (parţial), Ştrandului
(parţial), Ep. Dr. I. Bălan (parţial), Bucegi (par-
ţial). De asemenea, a fost dalată şi aleea pe lângă
Parcul Prefecturii, situată vizavi de str. I. Creangă.
În total, au fost executate lucrări de dalare pe o
suprafaţă de 8.025 mp de trotuare şi s-au instalat
3.660 ml de borduri.

Au fost asfaltate toate trotuarele în cartierele
Stadion I şi Stadion III, după ce în prealabil au
fost lărgite străzile pentru facilitarea deplasării au-
tovehiculelor, iar în cartierul J. C. Drăgan a fost

asfaltată aleea de intrare. De asemenea, au fost as-
faltate străzile Ion Vidu (parţial), I. P. Bănăţeanu,
Împăratul Traian, Filaret Barbu, M. Eminescu,
Bojinca, Libertăţii (parţial), Cotu Mic (parţial) şi
Romanilor (parţial). În total, a fost asfaltată o su-
prafaţă de 16.160 mp de trotuare şi s-au instalat
11.125 ml de borduri.

În fine, după reabilitarea clădirii Primăriei şi
odată cu iluminarea ei arhitecturală, a fost pavat
şi trotuarul din faţă. Pavarea s-a făcut cu dale de
granit gri şi brun-roşcat pe o suprafaţă de 330 mp.
Cu această ocazie s-au înlocuit şi 80 ml de borduri
cu borduri din granit gri.

Ne propunem ca în 2013 să continuăm acest
proces de modernizare a trotuarelor pe încă 31 de
străzi prin asfaltare şi pe 10 străzi prin dalare, ast-
fel încât la sfârşitul anului să fie rezolvată cea mai
mare parte a trotuarelor din municipiu.

Dalări şi asfaltări de trotuare

Începută în anul 2007, reabilitarea alimentării
cu apă este o lucrare complexă şi de mare an-
vergură. Este vorba de alimentarea oraşului din
patru direcţii, de la cele două uzine de apă, cu
conducte magistrale noi de 400 mm.

Executantul lucrării este Hidroconstrucţia
Bucureşti prin sucursala de la Caransebeş. Fi-
nanţarea lucrărilor s-a realizat atât cu fonduri de
la bugetul local, cât şi de la Ministerul Mediului
în baza unei convenţii de finanţare. Pe parcursul
anului, pentru a gestiona eficient toate proble-
mele pe care le presupune o lucrare de o aseme-
nea amploare, am avut discuţii regulate cu
reprezentanţii firmei Hidroconstrucţia.

În 2012 lucrările de montare a conductelor
magistrale în oraş au avansat semnificativ. Ma-
gistrala care pleacă de la Uzina de apă nr. 1 a
fost adusă în oraş pe traseul: podul peste Timiş
de la şoseaua de centură, strada Caransebeşului,
strada Ep. Dr. Ion Bălan. Deşi au fost întâmpi-
nate probleme la traversarea pârâului Ştiuca,

acestea au fost rezolvate. Cealaltă conductă ma-
gistrală, care vine dinspre Uzina de apă nr. 1 pe
direcţia străzii Jabărului, a continuat pe strada
Gheorghe Doja, iar în ultima parte a anului a
fost adusă pe strada Coloman Wallish până în
apropierea Podului de Beton. Acolo se va întâlni
cu conducta care a fost montată pe splaiul Tine-
reţii. De asemenea, au fost montate conducte pe
străzile Romanilor, Cotu Mic şi C. D. Loga. De
cealaltă parte a Timişului au fost executate, de
asemenea, lucrări complexe de montare a con-
ductelor magistrale. Pe strada Făgetului con-
ducta a fost adusă până în dreptul străzii Horea.
O altă conductă a fost montată pe strada Cloşca
şi în continuare pe strada Ion Huniade.

În luna noiembrie s-a intervenit pe strada 20
Decembrie, de la clădirea Poştei până la inter-
secţia de la Universitate. S-a lucrat în trei
schimburi începând de vineri, 2 noiembrie, ast-
fel încât, duminică, 4 noiembrie, strada a fost
redată circulaţiei autovehiculelor. Deşi pe traseu

au fost descoperite mai multe cabluri, fapt care
a îngreunat sarcina echipei de lucru, s-a găsit so-
luţia tehnică pentru montarea conductei.

În cursul săptămânii care a urmat s-a reparat
asfaltul în acea zonă. Tot în acea perioada s-a
făcut şi traversarea străzii 20 Decembrie cu con-
ducta, circulaţia fiind întreruptă doar o zi.

Pentru 2013 sunt programate două lucrări de
o importanţă deosebită. Prima este traversarea

râului Timiş pe sub Podul de Beton, lucrare în-
cepută la sfârşitul anului 2012, dar întreruptă
din cauza vremii nefavorabile. Odată finalizată
această lucrare, se realizează închiderea inelului
magistralei. Cea de-a doua lucrare importantă o
reprezintă tot o traversare a râului Timiş, în
dreptul podului CFR, realizându-se astfel legă-
tura între Uzina de apă nr. 2 şi magistrala care
vine pe direcţia străzii Jabărului.

Reabilitarea reţelelor de apă

Demarate în 2011, lucrările la
podul pietonal peste râul Timiş
au continuat şi în 2012, acesta
fiind unul dintre cele mai impor-
tante proiecte de investiţii ale
municipalităţii.

Lucrările s-au reluat în luna
martie cu turnarea radierelor de
beton (fundaţiile) atât la culeea
(element de construcţie la capă-
tul podului) de la Ştrand, cât şi
la cea de la Piaţă. La sfârşitul
lunii martie s-au stabilit îm-
preună cu proiectantul lucrării
detaliile tehnice privind tablierul
metalic al lucrării.

Imediat ce nivelul apei a scă-
zut, s-a trecut la lucrări în albia
râului pentru realizarea pilelor
(stâlpii de susţinere). Înălţimea
acestora este cuprinsă între
4,85m şi 6,70m.

La începutul lunii iunie au de-
marat lucrările la

pilele 1 şi 4, iar ulterior s-a trecut
la scoaterea apei şi la introduce-
rea structurii de rezistenţă la pi-
lele 2 şi 3, situate de o parte şi de
cealaltă a râului Timiş, acestea
fiind pile duble.

Până la mijlocul lunii iulie au
fost ridicaţi stâlpii pentru întreg
podul, trecându-se apoi la turna-
rea betonului la culee şi la cei
şase stâlpi. În august au început
lucrările de turnare a elevaţiei şi
riglei pe care urmau să fie mon-
tate grinzile de 24m şi 48m. La
elevaţie s-au montat ţevile la
toate cele patru pile. La pila 3 şi
pila 4 ţeava a avut diametrul de
800 mm, în vreme ce la pila 1 şi
pila 2 au fost montate câte două
ţevi, fiecare având diametrul de
700 mm.

La sfârşitul lunii sep-
tembrie au fost aduse pe
şantier cele opt grinzi de

beton prefabricat, fiecare în lun-
gime de 24m. Patru dintre ele au
fost montate la începutul lunii
octombrie pe deschiderile 4 şi 5,
câte două pe fiecare deschidere.
Restul de patru grinzi vor fi
montate pe deschiderile 1 şi 3
după realizarea şi montarea ta-
blierului metalic (deschiderea 2).
Tablierul metalic a fost dat în
lucru la Lugomet SA, aflându-se
în fază avansată de realizare. S-
a ales culoarea cu care va fi vop-
sit, iar subansamblele din care
este format au început să fie pre-
montate în atelier.

Spre finele anului, lucrările
s-au desfăşurat la cele două
rampe de acces, de pe malul
stâng (zona Ştrand) şi de pe
malul drept (la Piaţă). S-a lucrat
la fundaţii, armătură pentru
rampă, scări şi la rampa pentru
persoanele cu handicap.

Podul pietonal va avea o lun-
gime de 144 m, o lăţime de 3 m,
fiind construit din patru tron-
soane de 24 m, respectiv un
tronson de 48 m. Executantul lu-
crărilor este firma Pod Construct
din Timişoara. Valoarea de lici-
taţie a fost de 2,5 milioane lei, la
care se adaugă TVA.

Noul pod pietonal peste râul Timiş

Lucrările de reabilitare a re-
ţelei de canalizare din munici-
piu fost demarate în anul 2009.
La început, executant a fost
firma maghiară Alisca Bau, iar
în prezent titular al lucrării
este firma lugojeană Pelicanul.
Ca şi în cazul reabilitării ali-
mentării cu apă, executantul
lucrărilor are obligaţia de a re-
face carosabilul după încheie-
rea lucrărilor pe diferitele

tronsoane. Au fost însă situaţii
când pe aceeaşi stradă s-au
efectuat reabilitări şi la apă şi
la canalizare (de ex. str. Tudor
Vladimirescu) sau chiar şi la
reţeaua de gaze (de ex. str. Ro-
manilor) şi situaţia a impus la
final asfaltarea completă a
străzilor respective.

În 2012 au continuat lucră-
rile de modernizare a canaliză-
rii municipiului Lugoj.

Acestea au fost finanţate atât
din fonduri proprii, cât şi de la
Ministerul Mediului, în acest
sens existând o convenţie în-
cheiată între cele două institu-
ţii.

În 2012 au fost continuate
lucrările pe străzile Partizani-
lor şi Smârdan. S-au executat
lucrări şi pe str. Şirul Islazului
şi parţial pe str. Gh. Şincai. De
asemenea, pe str. Romanilor
s-a finalizat lucrarea pe porţiu-
nea rămasă între Cimitir şi str.
Coloman Wallish, iar pe str.
Tudor Vladimirescu între in-
tersecţiile cu străzile Teiului şi
Panselelor. Au fost executate
lucrări şi pe str. Avram Iancu,
la final fiind reparată porţiunea
de carosabil afectată. 

În 2013 sunt programate lu-
crări de introducere a canaliză-
rii şi pe străzi aflate la periferie
sau în cartiere noi, care nu au
beneficiat de această utilitate
publică: str. Bocşei dincolo de
canalul Cernabora, str. Heren-
deşti, str. Bela Bartok din noul
cartier Eftimie Murgu.

Modernizarea canalizării
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În prima parte a anului 2012 a fost demarată
procedura de achiziţie publică pentru moderniza-
rea Ştrandului Municipal. La solicitarea Autori-
tăţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, au fost efec-
tuate câteva modificări la caietul de sarcini, ast-
fel încât vineri, 9 martie, a fost afişată pe site-ul
Sistemului Electronic de Achizitii Publice
(S.E.A.P) achiziţia publică privind execuţia lu-
crărilor de modernizare. 

Luni, 17 septembrie, a fost semnat contractul
privind execuţia lucrărilor. Este un contract
multianual şi ne-am propus ca lucrările să se fi-
nalizeze în toamna anului 2013. Firma câştigă-
toare este din Lugoj, S.C. Matcon S.R.L., care
a avut preţul cel mai mic. Lucrările de demolare
a clădirilor nefuncţionale de la Ştrandul Muni-
cipal s-au desfasurat într-un ritm susţinut, fiind
eliberată întreaga suprafaţă şi făcând posibilă
demararea construcţiei noului ştrand. Poliţia lo-
cală a asigurat în permanenţă paza perimetrului
pentru a nu se fura fierul vechi rezultat din de-

molare, acesta urmând să fie valorificat. 
În luna octombrie au fost definitivate toate

problemele legate de lucrările la noul Ştrand
Municipal. S-a turnat betonul pentru consolida-
rea bazinului de sărituri şi a celui de înot. Con-
form proiectului, vor fi construite cinci bazine:
unul de sărituri (dimensiuni 10x20 m, adâncime
3 m), unul de înot (33x20 m, adâncime 1-1,6
m), un circuit în jurul bazinelor, un bazin pentru
copii (adâncime 0,5-0,8m) şi unul pentru tobo-
gan. De asemenea, vor fi construite două saune,
vestiare, trei terenuri de sport şi o sală a maşi-
nilor, care va adăposti filtrele, pompele şi cele-
lalte instalaţii necesare bunei funcţionări a
ştrandului. Această investiţie este de mare im-
portanţă pentru oraşul nostru. Pas cu pas, zona
care cuprinde podul pietonal şi ştrandul capătă
contur. Investiţia va fi una de anvergură şi va
plasa Lugojul în rândul oraşelor care pot oferi po-
pulaţiei servicii de agrement şi recreere de calitate
fără ca cetăţenii să mai fie nevoiţi să caute acest
tip de servicii în străinătate. 

A demarat modernizarea Ştrandului Municipal

În 2012, proiectele de modernizare a cartierelor au devenit o prioritate pentru municipalitate. Aceasta a dezvoltat o nouă abordare, aplicată cu succes în cazul cartierelor Ştrand, Stadion I, Stadion
III şi Ţesători, care urmăreşte transformarea cartierelor de blocuri din „dormitoare” în spaţii civilizate de locuit. Noua concepţie a municipalităţii presupune realizarea în fiecare cartier a următoarelor
facilităţi: 
l teren de joacă pentru copii, 
l teren sintetic pentru fotbal şi baschet
l foişor
l toate trotuarele dalate sau asfaltate
l toate străzile modernizate
l cel puţin 100 de locuri de parcare
La modernizarea străzilor se are în vedere creşterea lăţimii acestora pentru facilitarea circulaţiei

autoturismelor.

O nouă viziune pentru modernizarea cartierelor oraşului

În data de 3 august a fost con-
vocată Comisia de negociere în
vederea cumpărării proprietăţilor
intabulate la Baza Ştrand de S.C.
Timişul S.A., pe terenul conce-
sionat de la Primăria Municipiu-
lui Lugoj. În urma negocierilor
s-a stabilit să fie plătiţi 49.640
lei, sumă la care nu s-a adăugat
T.V.A. Suma a fost aprobată în
cadrul şedinţei Consiliului Local
al Municipiului Lugoj din data
de 30 august. A urmat întocmirea
contractului şi, după efectuarea
plăţii, proprietăţile au intrat în
patrimoniul Municipiului Lugoj.

Cumpărarea proprietăţilor de-
ţinute la Baza Ştrand de S.C. Ti-
mişul S.A a oferit municipalităţii
şansa de a alege o mai bună so-
luţie de amplasare a noului bazin
acoperit. S-a trecut astfel la mo-
dificarea proiectului, bazinul ur-
mând să fie realizat în partea din
faţă, lângă parcare. După ce tere-
nul va fi eliberat, devine posibilă
demararea obiectivului de inves-
tiţii. Bazinul acoperit va fi con-
struit pe o suprafaţă de circa
2.000 mp şi va include: patru ja-
cuzzi, saună, bazin de 25x12,5m,
bazin pentru copii, cabinet medi-

cal, vestiare, spaţii pentru ali-
mentaţie publică. În data de 26
noiembrie 2012 a fost demarată
licitaţia publică pentru lucrările
de construire a bazinului. Lucră-
rile vor dura aproximativ un an.
Odată cu reabilitarea Ştrandului
Municipal şi construirea bazinu-
lui acoperit, cele două obiective
de investiţii, amplasate într-o
zonă complet modernizată (Car-
tierul Ştrand), vor reprezenta un
important punct de atracţie atât
pentru municipiul nostru cât şi
pentru întreaga zonă.

Noul bazin acoperit

Unul dintre cele patru car-
tiere lugojene asupra cărora
s-a pus un accent deosebit în
2012 a fost Cartierul Ştrand.
Aici s-au desfăşurat lucrări
ample de modernizare care
au schimbat în bine faţa aces-
tei zone.

Astfel, pentru deconge-
stionarea traficului auto, au
fost lărgite străzile dintre
blocuri şi au fost create 140
de locuri de parcare. Ulterior,
au fost asfaltate aleile şi stră-
zile din întregul cartier.

De asemenea, au continuat

lucrările la podul pietonal
dintre Cartierul Ştrand şi
Piaţa Agroalimentară „Ge-
orge Coşbuc”.

În 2012 au demarat şi lu-
crările de modernizare a fos-
tei Baze de Agrement Ştrand.
Lucrările, începute în ultimul
trimestru al anului, presupun
modernizarea şi transforma-
rea Ştrandului Municipal
într-un spaţiu perfect pentru
relaxare şi petrecere a timpu-
lui liber.

Tot anul trecut, municipa-
litatea a finalizat proiectul
noului bazin acoperit, care va
fi amplasat în partea din faţă
a Bazei Ştrand, lângă par-
care. Lucrările sunt prevă-
zute să înceapă în 2013.

Pas cu pas, zona care cu-
prinde podul pietonal şi Baza
Ştrand începe să prindă tot
mai mult contur, constituind
la final una dintre atracţiile
municipiului Lugoj.

Cartierul Ştrand

Programul ambiţios de mo-
dernizare a cartierelor oraşului
a cuprins anul trecut şi cartie-
rele Stadion I şi Stadion III.
Astfel, străzile din cele două
cartiere au fost lărgite pentru

facilitarea deplasării autovehi-
culelor, iar apoi au fost asfal-
tate. Au fost asfaltate şi
străzile Paul Chinezu şi Panait
Cerna, de la blocurile ANL
până la strada Caransebeşului.

De asemenea, trotuarele au
fost asfaltate, iar în fiecare
cartier a fost montat câte un
foişor pentru cetăţenii dornici
să îşi petreacă timpul în aer
liber.

Cartierele Stadion I şi III
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Dorinţa noastră de a veni în spri-
jinul lugojenilor şi de a schimba în
mai bine aspectul zonei din centrul
oraşului s-a materializat prin achi-

ziţionarea, din Spania, a 80 de
bănci şi 55 de coşuri de gunoi care
au fost amplasate după cum ur-
mează: 40 de bănci şi 20 de coşuri

de gunoi pe strada Alexandru Mo-
cioni (între Ceasul Electric şi inter-
secţia cu strada Traian
Grozăvescu), 20 de bănci şi 10 co-
şuri de gunoi în Piaţa J. C. Drăgan
şi în zona fostei Prefecturi. Cele-
lalte bănci şi coşuri de gunoi au
fost amplasate în zona centrală a
oraşului. De asemenea, scheletul
metalic al băncilor înlocuite va fi
folosit la realizarea unora noi care
vor fi amplasate în Parcul Prefec-
turii şi Parcul „George Enescu”.
Referitor la aceste două parcuri, la
începutul lunii octombrie a avut
loc o acţiune de alungare a ciorilor.
Împreună cu activităţile prevăzute
a se desfăşura pe viitor pentru în-
lăturarea completă a ciorilor, pre-
cum şi de toaletare a copacilor şi
de dotare cu mobilier urban, din
2013 se va schimba radical situaţia
din parcurile oraşului, care trebuie
să devină adevărate locuri de re-
creere.

Se schimbă în bine aspectul oraşului

Cartierul Ţesători se numără printre cele patru cartiere lu-
gojene de blocuri care au fost supuse unor lucrări ample de
reabilitare. Astfel, au fost asfaltate toate străzile din cartier,
împreună cu Aleea Ţesători şi strada Ţesătorilor. De aseme-
nea, toate trotuarele au fost reabilitate prin dalare. Au fost
create şi 80 de locuri de parcare.

Cartierul Ţesători

În cadrul lucrărilor de modernizare a cartierelor oraşului
prin asfaltarea străzilor, în cartierul Josif Constantin Drăgan
au fost modernizate intrările 1 (de la staţia de autobuz), 2 (de
la blocuri), 3 (de la grădiniţă) şi 4 (de la biserică). De aseme-
nea, a fost asfaltată o suprafaţă de circa 1.600 mp pentru a
face legătura între toate aceste intrări.

Cartierul Josif 
Constantin Drăgan

În 2012, în Cartierul Cotu Mic s-au desfăşurat lucrări
ample la infrastructura edilitară şi rutieră, acestea ur-
mând să continue şi în anii viitori.

Lucrări de reabilitare a reţelei de apă au avut loc pe
străzile Romanilor, Jiului, Viorelelor, Cotu Mic, C. D.
Loga, M. Costin, Gr. Ureche, B. P. Hasdeu şi N. Pon-
gracz. Pe strada Romanilor a fost reabilitată şi reţeaua
de canalizare.

Au fost asfaltate străzile Bojinca, Cotu Mic (parţial),
Viorelelor Romanilor. De asemenea, trotuarele de stră-
zile Bojinca, Cotu Mic (parţial) şi Romanilor (parţial)
au fost reabilitate prin asfaltare.

Au fost amenajate 161 de locuri de parcare între blo-
curile 27, 30, 32 şi 34, iar în zona Troiţei a fost montat
un foişor.

Cartierul Cotu Mic

În luna iunie a fost asfaltată inter-
secţia care leagă strada Timişoarei de
noul cartier Militari, în paralel fă-
cându-se demersuri la Ministerul
Apărării Naţionale pentru preluarea
de către municipalitate şi a restului
de teren din zonă. În cursul lunii iulie
s-au purtat discuţii cu reprezentanţii
firmei Strabag legate de modul de
traversare a căii ferate care face le-
gătura cu Unitatea Militară. Pentru
alegerea soluţiei tehnice au fost con-
sultaţi şi specialiştii de la SNCFR
Linii, care supervizau constructorul.
Din cauza costurilor foarte mari
(circa 3.000 Euro / m liniar) pe care
le implica soluţia folosirii unui mate-
rial plastic, s-a optat pentru alinierea
nivelului căii ferate cu acela al dru-
mului şi folosirea asfaltului.

Pe parcursul anilor 2011 şi 2012,
în noul cartier Militari au fost scoase
la licitaţie 58 de loturi de teren, fiind
adjudecate 57. Ulterior, 11 dintre cei
care au câştigat au renunţat. Motivele
invocate sunt diverse, şi anume: pro-

bleme personale, probleme finan-
ciare, imposibilitatea respectării con-
diţiilor de concesiune etc. Toţi cei
care au renunţat şi-au adjudecat lotu-
rile mai bune, taxa de concesiune
având astfel un nivel mai ridicat.
Aceste persoane nu vor mai fi pri-
mite la alte licitaţii.

În momentul de faţă, în zonă se lu-
crează la 11 case. Mai avem 28 de lo-

turi pentru case în Cartierul Militari
care vor fi scoase la licitaţie în anul
2013, însă nu înainte ca problema să
fie reglementată de Consiliul Local.
Tot în 2013, dorim să continuăm
eforturile întreprinse în 2012, când
am rezolvat problema intrării în noul
cartier. După aprobarea bugetului
vom încerca să ducem şi utilităţile în
cartier.

Cartierul Militari

La începutul lunii mai, am demarat un proiect inedit intitulat
„Pe Timiş cu hidrobicicleta”. A fost realizat un ponton în dreptul
Bisericii Reformate, aşa cum a fost în urmă cu 100 de ani, co-
borârea pe malul Timişului făcându-se prin faţa Bisericii Refor-
mate. Hidrobicicletele au fost achiziţionate de către o firmă din
Arad şi aduse din Ungaria, fiind dotate cu sisteme de protecţie
moderne. Am dorit astfel să refacem atmosfera existentă între
cele două poduri din oraş la începutul secolului XX. Proiectul
s-a desfăşurat în perioada mai-octombrie, şi s-a bucurat de suc-
ces în rândul populaţiei. În 2013, în continuarea demersului nos-
tru, urmează să demarăm proiectul „Pe Timiş cu barca”, tot în
aceeaşi zonă. Alături de lucrările de amenajare a malurilor Ti-
mişului din anii trecuţi, proiectul reprezintă un pas înainte în
materializarea viziunii noastre asupra punerii în valoare a po-
tenţialului de agrement pe care îl oferă râul Timiş.

Pe Timiş 
cu hidrobicicleta
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Ca urmare a numeroaselor sesizări
primite din partea cetăţenilor, dar şi a
constantei preocupări pentru liniştea
şi siguranţa locuitorilor municipiului
şi în special a copiilor, administraţia
a demarat la începutul lunii martie
2012 un program menit să rezolve du-
rabil problema prezenţei pe străzi a
câinilor fără stăpân. Este vorba despre
realizarea unui nou adăpost cu o su-
prafaţă de 1.000 mp, situat în ime-
diata apropiere a celui vechi, pentru a
asigura adăpostirea, îngrijirea şi ofe-
rirea posibilităţilor optime de adopţie
tuturor câinilor fără stăpân de pe raza
oraşului. Lucrările la noul adăpost au

fost executate de SC Salprest în cola-
borare cu SC Meridian 22. Până vi-
neri 23 martie, partea metalică a
adăpostului a fost gata. Sâmbătă, 31
martie, s-a turnat betonul şi a fost rea-
lizat acoperişul. Din 26 martie a înce-
put capturarea câinilor din oraş. Chiar
daca a fost uneori mai anevoioasă ac-
tivitatea de capturare a câinilor s-a în-
cheiat cu succes, numărul câinilor
care nu au putut fi prinşi fiind nesem-
nificativ. În prima parte a lunii aprilie
adăpostul a devenit functional. Câinii
au fost castraţi şi au primit îngrijire
medicală.

În paralel, s-au făcut eforturi pentru

asigurarea hranei şi a medicamentelor
necesare îngrijirii animalelor. De ase-
menea am făcut apel către iubitorii
de animale în vederea adopţiei de
câini de la adăpost, pentru ca
această problemă să poată fi rezol-
vată definitiv. În prezent, în adă-
post se găsesc 263 de câini, iar în
oraş au mai rămas 43. Adăpostul
este împărţit în două, în funcţie de
talia câinilor.

Până la sfârşitul lunii aprilie  a
acestui an va fi stabilit un teren de
3.000 mp pentru a fi concesionat Aso-
ciaţiei Free Amely care intenţionează
să înfiinţeze un nou adăpost în Lugoj. 

Problema câinilor fără stăpân din municipiu a fost rezolvată

Din momentul preluării Spitalului Municipal
ne-am propus două lucruri foarte importante:
achitarea datoriilor şi creşterea calităţii actului
medical. Primul obiectiv a fost atins în 2012.
Dacă la preluarea sa în iulie 2011 Spitalul Muni-
cipal avea o datorie de 3.200.000 lei, în 2012 am
reuşit să achităm toate datoriile.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea actului medi-
cal, pe lângă lucrările de reabilitare a Laboratoru-
lui de Analize, a Farmaciei, a Secţiei de Pediatrie
şi a Staţiei de Oxigen, în 2012 s-au finalizat lu-
crările de modernizare la Secţiile de Neurologie
şi Paleaţie şi s-a pus în funcţiune ultrasonograful
performant primit în urma unui proiect gestionat
de Primăria Lugoj în colaborare cu Primăria Jena.
Am făcut, de asemenea, demersuri la Ministerul
Finanţelor în vederea creşterii plafonului cheltu-
ielilor de personal pentru Spitalul Municipal. În
urma demersurilor făcute la Ministerul Sănătăţii
şi Direcţia de Sănătate Publică Timiş a fost repar-
tizată suma de 800.000 lei pentru reparaţia capi-
tală a pavilionului central al Spitalului Municipal
Lugoj.

Sănătatea lugojenilor pe lista de priorităţi
a administraţiei locale

În prima parte a anului 2012
am pus în practică proiectul
privind iluminatul arhitectural
al clădirii Primăriei. Lucrările
s-au desfăşurat în perioada
martie-aprilie, astfel încât au

fost finalizate până în prejma
Sărbătorilor de Paşti. Este o
concepţie modernă, care utili-
zează doar led-uri, ceea ce în-
seamnă un consum foarte
redus de energie electrică. În

primă fază, proiectul cuprinde
doar partea din faţă a clădirii.
Ulterior, odată cu finalizarea
lucrărilor de refacere a faţadei,
iluminatul arhitectural va fi ex-
tins şi în partea din spate.

Iluminatul arhitectural 
al clădirii Primăriei

Prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Lugoj
nr. 168/ 27.12.2008 s-a decis
acordarea diplomei şi pre-
miului de fidelitate cupluri-
lor care aniversează 50 de
ani de căsătorie neîntreruptă,
a diplomei şi a premiului de
excelenţă pentru persoanele
cu vârstă venerabilă, în etate
de peste 90 de ani. Şi în
acest an am omagiat vârstni-

cii, persoane cu vârste vene-
rabile şi cupluri având peste
50 de ani de căsătorie neîn-
treruptă primind un simbol al
respectului pentru vârsta
înaintată ori pentru înţelep-
ciunea şi răbdarea de care au
dat dovadă, împlinind o ju-
mătate de veac petrecut ală-
turi de partenerul de viaţă.
Astfel, într-o atmosferă fes-
tivă la Teatrul Municipal am

celebrat 65 de cupluri şi 31
persoane cu vârstă venera-
bilă, de peste 90 de ani, ofe-
rindu-le câte un premiu în
bani şi o diplomă.

De asemenea, pentru „ve-
teranii” urbei am organizat
împreună cu Direcţia de
Asistenţă Socială Comuni-
tară, Balul Seniorilor (ediţia
a VII-a) şi Revelionul Senio-
rilor (ediţia a VIII-a).

Municipalitatea a celebrat bătrânii urbei
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Spitalul Municipal „Dr.
Teodor Andrei” Lugoj a câş-
tigat o finanţare nerambursa-
bilă în cadrul Programului de
Vecinătate Ungaria - Româ-
nia 2007 – 2013 în partene-

riat cu Spitalul Clinic „Dr.
Diosszilagyi Samuel” din
oraşul Makó (Ungaria). Inti-
tulat „Asistenţa medicală în
ambulatoriu şi de urgenţă
fără frontiere – dezvoltarea

asistenţei medicale şi a atitu-
dinii în regiunea Lugoj şi
Makó”, proiectul are un
buget aprobat de
1.190.006,00 Euro, din care
finanţarea nerambursabilă
europeană este de
1.011.505,10 Euro. Spitalul
Municipal „Dr. Teodor An-
drei” Lugoj este lider de pro-
iect, urmând să beneficieze
de suma de 756.766 Euro din
bugetul total. Pentru buna de-
rulare a proiectului am prevă-
zut în bugetul local suma

necesară pentru susţinerea
cofinanţării acestui proiect.
Obţinerea acestei finanţări
europene nerambursabile este
o realizare foarte mare pentru
spital, care va putea astfel să
păşească într-o nouă etapă de
dezvoltare. Proiectul pre-
vede, printre altele, moderni-
zarea Secţiei de Primiri
Urgenţe, reorganizarea Sec
ţiei de Obstetrică-Ginecolo-
gie şi montarea unui lift cu
două staţii care să ajute la
transportul bolnavilor. 

Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” a 
câştigat o finanţare europeană nerambursabilă

Marţi, 10 aprilie, la ora 11.00,
în Parcul „George Enescu” din
oraş, în locaţia fostului patinoar,
a fost inaugurat Orăşelul Copiilor.
La deschidere au fost prezenţi nu-
meroşi copii care au primit cu
mare bucurie această nouă posi-
bilitate de joacă şi distracţie. La
eveniment au luat parte şi mem-
brii unei delegaţii din Serbia şi
Macedonia care ne-a vizitat ora-
şul.

În cele aproape şase luni de
funcţionare Orăşelul s-a bucurat
de prezenţa numeroasă a copiilor,
mai ales în perioada vacanţei de
vară. Deşi iniţial funcţionarea era
prevăzută până în 15 iulie, am
avut în vedere succesul Orăşelu-
lui în rândul celor mici şi am pre-
lungit perioada de funcţionare
până în data de 2 septembrie, în
preajma începerii noului an şco-
lar. Beneficiarii acestui proiect au
fost copiii cu vârsta între 5 şi 10
ani de la grădiniţele şi şcolile din
municipiul nostru. Capacitatea a

fost de 26 de copii într-o serie,
câte zece minute la fiecare din
cele trei obiective: tobogan, oră-
şel şi traseu cu obstacole. Intrarea
a fost gratuită, iar programul de
funcţionare a fost zilnic între
orele 11:00 şi 21:00. Din data de
25 iunie, odată cu vacanţa şco-
lară, Orăşelul Copiilor a funcţio-
nat între orele 17.00 – 21.00.
Decizia noastră în acest sens a
fost influenţată de temperaturile
mari înregistrate în acea perioadă,
care au impus protejarea echipa-
mentelor.

Când am demarat această ini-
ţiativă am considerat că este cel
mai potrivit mijloc de a-i scoate
pe copii din casă din faţa calcula-
torului. Responsabili cu buna
funcţionare a orăşelului au fost
angajaţi din cadrul Poliţiei Locale
Lugoj, al Serviciului Public pen-
tru Administrarea şi Întreţinerea
Domeniului Public (S.P.A.I.D.P.),
precum şi al Serviciului de Sere şi
Spaţii Verzi.

Orăşelul Copiilor

Pentru înscrierea în programul de
acordare a burselor municipale este ne-
cesar ca elevii din clasele V-XII să par-
ticipe la cel puţin o activitate
extracurriculară. În funcţie de specificul
activităţilor extracurriculare desfăşurate
de elevi, bursele municipale se împart
în două categorii – burse municipale
civic-culturale şi burse municipale

sportive, fiecare dintre acestea având
câte trei subcategorii: de excelenţă - în
valoare de 100 lei/lună, de performanţă
- în valoare de 75 lei/lună şi de merit -
în valoare de 50 lei/lună. Elevii care    s-
au înscris în program au optat pentru
categoria de bursă, iar departajarea lor
pe subcategorii s-a realizat pe baza
notei finale obţinute, conform unui al-

goritm de calcul, din performanţele
educaţionale şi activitatea extra-curri-
culară. Pe baza situaţiilor transmise de
Consiliile de Administraţie ale unităţi-
lor de învăţământ de stat de pe raza mu-
nicipiului, pentru semestrul I al anului
şcolar 2011-2012 s-a aprobat acordarea
următoarelor categorii de burse munici-
pale: 43 de burse civic culturale, din
care 14 burse de exce-lenţă, 14 burse
de performanţă, 15 burse de merit,
respectiv 26 de burse sportive, din
care 11 burse de excelenţă, 11 burse
de performanţă şi 4 burse de merit.
Suma totală alocată burselor munici-
pale a fost de 31.950 lei. Pentru se-
mestrul II al anului şcolar 2011-2012
s-au acordat 57 de burse civic-cultu-
rale, din care 19 burse de excelenţă,
19 burse de performanţă, 19 burse de
merit, precum şi 30 de burse sportive,
din care 13 burse de excelenţă, 13
burse de performanţă şi 4 burse de
merit. Suma totală a fost de 27.000
lei, din care 17.100 lei pentru bursele
municipale civic-culturale şi 9.900 lei
pentru bursele municipale sportive.

S-au acordat bursele municipale

Deschis în decembrie 2011,
patinoarul din Lugoj s-a bucu-
rat de un real succes. Prezenţa
numeroasă a copiilor şi tineri-
lor din oraş la patinoar a re-
prezentat primul semn că
această iniţiativă a fost apre-
ciată de lugojeni. Nu am vrut
să ne despărţim de patinoar
fără să oferim copiilor încă un
prilej de a se bucura de acest

frumos sport, astfel că dumi-
nică, 5 februarie, am organi-
zat prima ediţie a
„Carnavalului pe gheaţă”.
Evenimentul a adunat la pati-
noarul din Parcul „George
Enescu” zeci de copii deghi-
zaţi în prinţese, piraţi, pitici,
pisicuţe sau spiriduşi. În
ciuda temperaturilor mult sub
zero grade, copiii şi-au îmbră-

cat costumele „de scenă” şi,
însoţiţi de părinţi, bunici sau
prieteni, au luat cu asalt pati-
noarul din Lugoj. Muzica an-
trenantă şi veselia de pe ring
au încălzit atmosfera şi au
făcut din prima ediţie a „Car-
navalului pe gheaţă” un ade-
vărat succes.

Evenimentul, organizat de
Primăria Municipiului Lugoj,

a încheiat cele două luni în
care lugojenii au putut patina
în Parcul „George Enescu”.
După spectacolul oferit de mi-
cuţi, toţi lugojenii pasionaţi de
patinaj au fost invitaţi pe ring,
accesul fiind gratuit.

Ţinând cont că lugojenii,
mai ales tinerii, au apreciat
faptul că le-am pus la dispozi-
ţie un patinoar pentru petrece-
rea timpului liber în vacanţa
de iarnă, am dorit să le facem
aceeaşi bucurie şi în sezonul
de iarnă 2012-2013. Astfel,
începând de sâmbătă, 8 de-
cembrie 2012, patinoarul din
Lugoj a fost deschis din nou.

Patinoarul a funcţionat de
luni până vineri între orele
10.00 – 21.00, iar sâmbăta şi
duminica între orele 10.00 –
22.00. Activitatea a fost coor-
donată de S.P.A.I.D.P., iar
pentru buna funcţionare au
fost implicaţi şi angajaţi ai Po-
liţiei Locale şi ai Serviciului
Sere şi Spaţii Verzi.

Patinoarul din Lugoj a fost deschis al doilea an consecutiv

După ce s-a încheiat activitatea
de la Orăşelul Copiilor, în aceeaşi
locaţie a funcţionat, în perioada 8
septembrie - 20 noiembrie, un
Skate Park cu şase elemente de
lucru. Locaţia a fost suprave-
gheată de angajaţi ai Serviciului
Public de Administrare şi Întreţi-
nere a Domeniului Public din ca-
drul Primăriei. Intrarea a fost
gratuită, iar programul s-a desfă-
şurat zilnic după orele 14.00.

În cursul lui 2013 vor fi achizi-
ţionate încă şase elemente, ur-
mând ca Skate Park-ul să fie
amplasat în locaţia fostului restau-
rant „Concordia”. Sperăm să
avem astfel o zonă frumoasă, unde

copiii şi tinerii din oraş să-şi con-
sume energia într-un mod plăcut
şi pasionant. De asemenea, în pe-
rioada 3- 6 septembrie au fost
aduse în municipiu cinci elemente
noi de joacă. Acestea au fost am-
plasate astfel: la Grădiniţa cu Pro-
gram Normal nr. 2 de pe strada
Mihail Kogălniceanu; la grădiniţa
din interiorul Şcolii Gimnaziale
nr. 1 de pe strada Bocşei; în car-
tierul Cotu Mic, lângă elementele
de joacă deja existente în zona pa-
sarelei; în Micro IV, în zona fostei
centrale termice, lângă elementele
de joacă deja existente; în Micro
V, lângă Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 5.

Skate Park şi jocuri noi
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În perioada 1 ianuarie – 31 de-
cembrie 2012, Serviciul Poliția
Locală a funcționat cu un efectiv
format din 46 angajați (1 șef ser-
viciu, 2 șefi birou, 1 inspector
compartiment comercial, 38
polițiști locali, 3 agenți de pază, 1
angajat contractual) și a îndeplinit
sarcinile și atribuțiile profesionale
impuse de Legea 155 din 2010.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie
2012, Serviciul Poliția Locală,
prin Biroul Dispecerat și
Intervenție, a răspuns prompt și
soluționat un număr de 186 sesi-
zări telefonice și 34 sesizări scrise
privind, în general, ordinea și
liniștea publică.

Pe linia specială gratuită TEL
VERDE au fost primite 29 de se-
sizări care au fost soluționate sau
direcționate către diferite servicii
competente cu soluționarea aces-

tora.
În anul 2012, agenții Poliției

Locale au aplicat un număr de
2.069 de sancțiuni, dintre care
1.092 avertismente și 977 amenzi,
în cuantum de 220.630 lei. 

În perioada lunilor septembrie -
noiembrie, cinci poliţişti locali au
participat la cursurile de formare
iniţială a poliţiştilor locali, organi-

zate în cadrul Şcolii de aplicaţii
pentru ofiţeri ai Jandarmeriei Ro-
mâne «Mihai Viteazu» din Lugoj.

La sfârşitul lunii decembrie,
Serviciul Poliţia Locală a finalizat
racordarea dispeceratului la baza
de date a Ministerului Afacerilor
Interne, conectare realizată şi su-
pravegheată de Serviciul de Tele-
comunicaţii Speciale.

Activitatea Poliţiei Locale

Un important proiect câştigat
de municipalitate a fost depus
împreună cu municipalităţile Re-
şiţa şi Veliko Gradište (Serbia) la
sfârşitul lunii iunie 2011. Intitulat
„NESTEMATE ALE TEZAU-
RULUI FOLCLORIC ROMÂ-
NESC ŞI SÂRBESC”, proiectul
a fost depus în cadrul Programu-
lui IPA de Cooperare Transfron-
talieră România-Republica
Serbia, Axa prioritară 3 Promo-
varea schimburilor între comuni-
tăţi, Măsura 3.3. Intensificarea
schimburilor în domeniul învăţă-
mântului, culturii şi sporturilor. 

Obiectivul general al proiectu-
lui îl constituie dezvoltarea unor
relaţii sociale şi culturale dura-
bile în zona de graniţă româno-
sârbă. Obiectivul specific
vizează păstrarea şi promovarea
tradiţiilor culturale specifice
zonei de graniţă româno-sârbe,
prin organizarea unor festivaluri
folclorice în Reşiţa, Lugoj şi Ve-
liko Gradište.

Bugetul total al proiectului
este 325.206,40 Euro, municipa-
lităţii lugojene revenindu-i
104.672,80 Euro. Finanţarea ne-
rambursabilă pentru Lugoj este

de 102.579,34 Euro (98%), iar
contribuţia proprie este de
2.093,46 Euro (2%). Proiectul
are o durată de implementare de
12 luni.

Deşi municipalitatea a fost no-
tificată în legătură cu câştigarea
proiectului la începutul lunii
aprilie 2012, semnarea contrac-
tului de finanţare s-a tot amânat
pe parcursul întregului an, până
la semnarea Acordului Financiar
între Comisia Europeană şi Re-
publica Serbia, fiind în cele din
urmă reprogramată pentru pri-
mul trimestru din 2013.

Păstrarea şi promovarea tradiţiilor folclorice

Primăria Municipiului Lugoj, prin intermediul Biroul Manage-
ment Proiecte Programe, a depus la mijlocul lunii decembrie un

proiect de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promo-
varea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea
Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovarea Turistică
(CNIPT) şi dotarea acestora.

Proiectul este intitulat „CREAREA ŞI DOTAREA CENTRU-
LUI NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURIS-
TICĂ ÎN MUNICIPIUL LUGOJ” şi are drept obiectiv general
crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare
Turistică în vederea dezvoltării turismului şi creşterii numărului
de turişti în Municipiul Lugoj şi în zonele limitrofe. Proiectul are
menirea de a dezvolta turismul în zona municipiului nostru şi va
contribui la crearea unor locuri de muncă şi la atragerea unor ve-
nituri alternative.

Principalele obiective specifice ale proiectului sunt:
- Construirea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Tu-

ristică Lugoj, în scopul dezvoltării turismului şi creşterii număru-
lui de turişti în municipiu şi în zonele limitrofe.

- Crearea unui website şi a unei baze de date cu informaţii tu-
ristice complete şi actualizate, în scopul creşterii utilizării inter-
netului în serviciile de rezervare şi promovare turistică.

- Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promo-
vare Turistică cu echipamentele necesare unei bune funcţionări a
activităţii acestuia, în scopul dezvoltării turismului în municipiul
Lugoj.

Beneficiari ai proiectului sunt atât turiştii care vizitează muni-
cipiul Lugoj, cât şi locuitorii oraşului şi agenţii economici care
vor înregistra o creştere a veniturilor pe baza serviciilor prestate
pentru turişti. Perioada de implementare a proiectului este de 12
luni. Valoarea sa totală se ridică la 626.180,62 lei, contribuţia mu-
nicipalităţii lugojene fiind de 10.121,12 lei.

La mijlocul lunii ianuarie 2013, proiectul a trecut de prima fază
a evaluării, şi anume cea a conformităţii administrative şi a eligi-
bilităţii, şi a intrat în faza de evaluare tehnică şi financiară.

Proiect de turism depus de administraţia lugojeană

Pentru reflectarea în mass-
media a întregii activităţi des-
făşurate în cadrul Primăriei şi
a instituţiilor subordonate
acesteia am avut săptămânal
întâlniri cu reprezentanţii pre-
sei. Subiectele de interes local
au fost promovate şi dezbătute
prin intermediul interviurilor
sau emisiunilor desfăşurate la
televizor, radio şi în presa
scrisă. În paralel, am continuat
editarea şi distribuţia Monito-
rului de Lugoj, ajuns în luna
decembrie 2012 la numărul 43.

Conferinţe de presă şi publicaţia
„Monitorul de Lugoj”

Pentru a menţine un contact permanent cu lugojenii, site-ul instituţiei, www.primarialugoj.ro,
a fost actualizat constant, înregistrându-se o creştere a vizitatorilor faţă de anul 2011.

Numărul lugojenilor care au preferat anul trecut să transmită reclamaţii prin intermediul site-
urilor www.primarialugoj.ro şi www.lugojul.ro s-a ridicat la 635. Am raspuns personal la toate
sesizările postate de cetăţeni pe cele două pagini de web.

Răspunsuri la sesizările cetăţenilor

Lunar m-am întâlnit cu preşedinţii şi administratorii condominiilor, care reprezintă mai mult
de o treime din cetăţenii municipiului, ocazie cu care are loc o informare reciprocă asupra pro-
blemelor cu care se confruntă urbea. Pentru ca problemele ridicate să fie cât mai operativ rezolvate
la aceste întâlniri participă reprezentanţii S.C. Meridian 22 S.A., S.C. Salprest S.A., ai Serviciului
Sere şi Zone Verzi, ai Poliţiei de Proximitate şi ai Poliţiei Locale, precum şi ai Compartimentului
Tehnic din cadrul Primăriei. Lugojul este singurul oraş din ţară în care au loc asemenea întâlniri.

Întâlniri cu reprezentanţii
Asociaţiilor de Proprietari

Anul 2012 a însemnat pentru mine o aprofundare a relaţiilor
cu cetăţenii oraşului, căutând să fiu cât mai aproape de nevoile
imediate ale acestora.

Astfel, pe parcursul anului trecut am avut un dialog direct
cu cetăţenii oraşului în cadrul programului săptămânal de au-
dienţe. La acest mod de comunicare au apelat cei care au dorit
să se adreseze pe cale oficială conducerii Primăriei. Până la
sfârşitul anului m-am întâlnit cu un număr de 216 persoane, iar
problematica expusă a fost una diversă. Principalele probleme
semnalate s-au referit la: imposibilitatea achitării taxelor şi im-
pozitelor, a facturilor ca urmare a veniturilor reduse, neînţele-
geri între vecini, acordarea de ajutoare financiare şi materiale,
ajutoare pentru reparaţii şi reabilitare imobile, poluare fonică
şi funcţionare firme, fond funciar etc.

Audienţe cu cetăţenii
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