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Joi, 16 mai, cu începere de la orele 17.00, Mu-
nicipiul Lugoj a fost gazda unui eveniment de ex-
cepţie care a adus laolaltă pe scena Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu” personalităţi de
seamă ale spaţiului bănăţean. Este vorba de ediţia
anuală a Galei Premiilor Uniunii Jurnaliştilor din
Banatul Istoric. Uniunea editează cu sprijinul ad-
ministraţiilor locale, a unor instituţii de cultură
sau organizaţii neguvernamentale peste 40 de pu-
blicaţii care apar pe întreg teritoriul Banatului is-
toric. Principala revistă a Uniunii este „Banatul”,
publicaţie care cuprinde şi „Foaia de Lugoj”, sec-
ţiune dedicată municipiului nostru.

Având ca preşedinte de onoare pe Sorin Frun-
zăverde, Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, şi ca preşedinte executiv pe jurnalistul
Vasile Todi, Uniunea Jurnaliştilor din Banatul Is-
toric desfăşoară o activitate de promovare a cul-
turii, tradiţiei şi spiritualităţii bănăţene. În fiecare
an, prin intermediul Senatului Uniunii, sunt re-
cunoscute meritele unor personalităţi de seamă
care provin din spaţiul Banatului istoric, acestea
fiind propuse pentru a le fi decernate, în cadru
festiv, diplome de excelenţă cu plachetă. În acest
an au fost decernate premii la nouă secţiuni.

La eveniment au participat, pe lângă cei nomi-
nalizaţi la premii, personalităţi de seamă care au
făcut prezentările laureaţilor şi le-au înmânat di-
plomele şi plachetele. Dintre aceştia îi amintim
pe Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş, regizorul Sabin Popescu de la Teatrul Na-
ţional din Timişoara, Ionesie Ghiorghioni, vice-
preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
inginerul Dorel Vasile Cădariu, Gelu Stan, etno-
muzicolog, profesorul Nicolae Vesa, directorul
Grupului Şcolar Săvârşin, jurnalista Lia Lucia
Epure, directorul cotidianului Ziua de Vest, P.S.
Lucian Mic, episcopul Caransebeşului, Ioan
Guţu, primarul Comunei Birchiş, Gheorghe Pleş,
fostul primar de Săvârşin, Dan Bedros, consulul
onorific al Franţei la Timişoara. Amfitrion a fost
Vasile Todi, preşedintele executiv al Uniunii.

În deschidere, Laura Avarvari, actriţă la Tea-
trul Naţional din Timişoara, a susţinut un scurt
moment artistic, după care renumitul interpret de
muzică populară Ghiţă Călţun Brancu a interpre-
tat vocal, fără acompaniament, Imnul Banatului.
Gala Premiilor Uniunii Jurnaliştilor din Banatul
Istoric a fost deschisă de Francisc Boldea, prima-
rul Municipiului Lugoj, care urat bun venit invi-

taţilor şi a mulţumit reprezentanţilor Uniunii Jur-
naliştilor din Banatul Istoric pentru că au oferit
Lugojului onoarea de a găzdui acest eveniment
de suflet.

A urmat apoi premierea, laureaţii din acest an
fiind: scriitorul Şerban Foarţă, primarul Munici-
piului Arad, Gheorghe Falcă, învăţătoarea Ga-
briela Sârbu, muzicologul Dumitru Jompan,
istoricul Victor Neumann, jurnalistul Dan Rado-
sav, P.S. Siluan Mănuilă, episcop al românilor or-
todocşi din Ungaria, academicianul Ion Boldea,
Ioan Micurescu, primarul Comunei Bata din ju-
deţul Arad, profesoara Rozina Gheorghioni, di-
rectorul Liceului Bănăţean din Oţelu Roşu,
academicianul Ioan Munteanu, medic ginecolog
de renume, sportiva Corina Căprioriu, medaliată
cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra, şi re-
numitul caricaturist Ştefan Popa Popa’s.

Momentul cel mai aşteptat al serii l-a constituit
premierea pentru întreaga activitate a îndrăgitului
actor Ion Caramitru, invitat de onoare la această
gală. De altfel, este pentru prima dată când Se-
natul Uniunii propune spre premiere o persona-
litate din afara spaţiului bănăţean. După
prezentarea pe care i-a făcut-o Sorin Frunză-
verde, preşedintele de onoare al Uniunii, oaspe-

tele a delectat asistenţa cu momente artistice
pline de spirit şi sensibilitate.

„Consider o onoare deosebită ca Municipiul
Lugoj să fie ales gazdă a unui eveniment de o
asemenea ţinută, cu participarea atâtor perso-
nalităţi de calibru. În contextul vehiculării nu-
melui oraşului nostru printre localităţile cu
şanse de a deveni viitoare reşedinţă regională,
ne-a făcut plăcere să primim la noi oameni de
mare valoare care s-au afirmat într-o multitu-
dine de domenii de activitate. Astăzi, aici, fac-
torul politic nu a jucat niciun rol. Oameni
valoroşi din Banat au respirat aerul Lugojului
şi au rememorat valenţele sale de veche capi-
tală culturală şi spirituală a Banatului. Sunt
mândru că pe lângă ceea ce construim de peste
cinci ani în oraş punem umărul şi la reaşezarea
Lugojului acolo unde îi este locul, între locali-
tăţile de renume ale Banatului. Mulţumesc pe
această cale Uniunii Jurnaliştilor din Banatul
Istoric pentru alegerea făcută şi, în acelaşi
timp, tuturor participanţilor care au înţeles im-
portanţa evenimentului şi au răspuns invitaţiei
noastre, venind în număr mare”, a declarat pri-
marul Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Municipiul Lugoj a găzduit Gala Premiilor
Uniunii Jurnaliştilor din Banatul Istoric
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Ajutorul pentru încălzirea locuin-
ţei este o măsură de sprijin destinată
consumatorilor vulnerabili cu veni-
turi situate până la un prag stabilit
de lege şi care are drept scop aco-
perirea integrală sau, după caz, a
unei părţi din cheltuielile cu încăl-
zirea locuinţei. Ajutorul se acordă
pentru consumatorii de energie ter-
mică în sistem centralizat, gaze na-
turale şi lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri.

La nivelul municipiului Lugoj,
pentru sezonul rece 2012 – 2013,
au fost depuse 211 cereri pentru
ajutorul acordat pentru încălzirea
locuinţei cu lemne şi 435 cereri
pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale. Dintre acestea, trei cereri
ce vizau ajutorul pentru încălzirea

cu lemne şi nouă cereri pentru aju-
torul acordat celor ce utilizează ga-
zele naturale pentru încălzirea
locuinţei au fost respinse, pentru
diverse motive, nerespectând ce-
rinţele legale în materie.

Angajaţii Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară (DASC)au
obligaţia de a efectua lunar, până
la începutul sezonului rece urmă-
tor, la solicitarea Agenţiei terito-
riale pentru prestaţii sociale,
anchete sociale pentru verificarea
veridicităţii datelor înscrise în de-
claraţiile pe propria răspundere
privind componenţa familiei şi ve-
niturile acesteia pentru cel puţin
60% dintre beneficiarii dreptului la
ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
Anchetele sociale pot fi efectuate

şi la sesizarea unor terţi, persoane
fizice ori juridice, peste procentul
prevăzut mai sus. Aceste anchete
sunt în curs de desfăşurare, iar în
situaţia în care se vor descoperi in-
advertenţe între cele declarate de
solicitant în cererea depusă la Di-
recţia de Asistenţă Socială şi cele
constatate la domiciliul solicitan-
tului în timpul anchetei sociale.

Familiile sau persoanele singure
pentru care urmează să se efec-
tueze anchetele sociale se comu-
nică de agenţiile teritoriale pentru
prestaţii sociale din baza de date
transmisă de DASC ca urmare a
centralizării cererilor despuse la
aceată instituţie.

În situaţia în care familia sau per-
soana singură beneficiară de ajutor

pentru încălzirea locuinţei refuză să
furnizeze informaţiile şi documen-
tele necesare pentru întocmirea an-
chetei sociale sau în urma
anchetelor sociale efectuate prin
sondaj se constată că la completarea
cererii şi declaraţiei pe propria răs-
pundere privind componenţa fami-
liei şi veniturile acesteia nu a
declarat corect numărul membrilor
de familie, veniturile ori bunurile
deţinute, dreptul la ajutorul pentru
încălzirea locuinţei încetează înce-
pând cu luna următoare, iar sumele
plătite necuvenit cu acest titlu se re-
cuperează în condiţiile legii, prin
dispoziţie a primarului, care consti-
tuie titlu executoriu.

Declararea unui număr mai mare
de membri de familie sau a unor ve-

nituri mai mici decât cele reale, în
scopul vădit de a obţine foloase ma-
teriale necuvenite, constituie infrac-
ţiune de fals, uz de fals sau
înşelăciune, după caz, şi se pedep-
seşte potrivit dispoziţiilor Codului
penal.

Sumele dobândite ilicit de către
beneficiarii ajutorului pentru încăl-
zirea locuinţei cu domiciliul pe raza
municipiului Lugoj se recuperează
de către DASC în termen de maxi-
mum 3 luni, şi se transferă Agenţiei
teritoriale pentru prestaţii sociale,
făcându-se venituri la bugetul de
stat. În situaţia în care se constată
că fapta titularului constituie infrac-
ţiune, primarul are obligaţia să se-
sizeze organul de urmărire penală.

Maria Elena Stămurean

Verificarea şi monitorizarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei

a) să includă nevoile persoanelor cu handi-
cap şi ale familiilor acestora în toate politicile,
strategiile şi programele de dezvoltare regio-
nală, judeţeană sau locală, precum şi în pro-
gramele guvernamentale de ocrotire a
sănătăţii;

b) să creeze condiţii de disponibilitate, res-
pectiv de transport, infrastructură, reţele de
comunicare, a serviciilor medicale şi sociome-
dicale;

c) să înfiinţeze şi să susţină centre de reabi-
litare specializate pe tipuri de handicap;

d) să creeze condiţii pentru asigurarea teh-
nologiei asistive şi de acces;

e) să dezvolte programe de prevenire a apa-
riţiei handicapului;

f) să sprijine accesul la tratamentul balnear
şi de recuperare;

g) să includă şi să recunoască sportul ca
mijloc de recuperare, dezvoltând programe
specifice.

Conform art. 33 din acelaşi act normativ,
autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a organiza, administra şi finanţa
servicii sociale destinate persoanelor cu han-
dicap, în conditiile legii.

În ceea ce priveşte orientarea profesională,
ocuparea şi angajarea unei persoane cu handi-
cap, în actul normativ cadru, respectiv Legea
nr. 448/2006, republicată, la art. 72 şi urmă-
toarele, se stipulează că orice persoană cu han-
dicap care doreşte să se integreze sau să se
reintegreze în muncă are acces gratuit la eva-
luare şi orientare profesională, indiferent de

vârstă, tipul şi gradul de handicap. Persoana
cu handicap participă activ în procesul evaluă-
rii şi orientării profesionale, are acces la infor-
mare şi la alegerea activităţii, conform
dorinţelor şi aptitudinilor sale.

Beneficiază de orientare profesională, după
caz, persoana cu handicap care este şcolarizată
şi are vârsta corespunzatoare în vederea inte-
grării profesionale, persoana care nu are un loc
de muncă, cea care nu are experienţă profesio-
nală sau cea care, deşi încadrată în muncă, do-
reşte reconversie profesională. Persoana cu
handicap sau, după caz, familia ori reprezen-
tantul legal al acesteia este principalul factor
de decizie cu privire la orientarea profesio-
nală.

În vederea asigurării evaluării, orientării,
formării şi reconversiei profesionale a persoa-
nelor cu handicap, autorităţile publice au obli-
gaţia să ia următoarele măsuri specifice:

a)să realizeze/diversifice/susţină financiar
programe privind orientarea profesională a
persoanelor cu handicap;

b)să asigure pregătirea şi formarea pentru
ocupaţii necesare în domeniul handicapului;

c)să coreleze pregătirea profesională a per-
soanelor cu handicap cu cerinţele pieţei mun-
cii;

d)să creeze cadrul necesar pentru accesul la
evaluare şi orientare profesională în orice me-
serie, în funcţie de abilităţile persoanelor cu
handicap.

Persoanele cu handicap au dreptul să li se
creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi

exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru
a dobândi şi menţine un loc de muncă, precum
şi pentru a promova profesional. În realizarea
acestor drepturi, autorităţile publice au obli-
gaţia să ia următoarele măsuri specifice:

a)să promoveze conceptul potrivit căruia
persoana cu handicap încadrată în muncă re-
prezintă o valoare adaugată pentru societate
şi, în special, pentru comunitatea căreia apar-
ţine;

b)să promoveze un mediu de muncă des-
chis, inclusiv şi accesibil persoanelor cu han-
dicap;

c)să creeze condiţiile şi serviciile necesare
pentru ca persoana cu handicap să poată alege
forma de conversie/reconversie profesională
şi locul de muncă, în conformitate cu poten-
ţialul ei funcţional;

d)să înfiinţeze şi să susţină complexe de
servicii, formate din unităţi protejate autori-
zate şi locuinţe protejate;

e)să iniţieze şi să dezvolte forme de stimu-
lare a angajatorilor, în vederea angajării şi păs-
trării în muncă a persoanelor cu handicap;

f)să acorde sprijin pentru organizarea unei
pieţe de desfacere pentru produsul muncii per-
soanei cu handicap;

g)să diversifice şi să susţină diferite servicii
sociale, respectiv consiliere pentru persoana
cu handicap şi familia acesteia, informare pen-
tru angajatori, angajare asistată şi altele ase-
menea;

h)să promoveze serviciile de mediere pe
piaţa muncii a persoanelor cu handicap;

i)să realizeze/actualizeze permanent baza
de date, pentru evidenţierea ofertei de muncă
din rândul persoanelor cu handicap;

j)să dezvolte colaborări cu mass-media, în
vederea creşterii gradului de
conştientizare/sensibilizare a comunităţii cu
privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia
persoanelor cu handicap la piaţa muncii;

k)să realizeze, în colaborare sau parteneriat
cu persoanele juridice, publice ori private,
programe şi proiecte având ca obiectiv creşte-
rea gradului de ocupare;

l)să iniţieze şi să susţină campanii de sensi-
bilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra

abilităţilor persoanelor cu handicap;
m)să iniţieze programe specifice care sti-

mulează creşterea participării pe piaţa muncii
a forţei de muncă din rândul grupurilor supuse
riscului major de excluziune socială.

Angajarea persoanei cu handicap în muncă
se realizează în următoarele forme: pe piaţa li-
beră a muncii; la domiciliu; în forme protejate.
Formele protejate de angajare în munca sunt:
loc de munca protejat sau unitate protejată au-
torizată. Persoanele cu handicap angajate la
domiciliu beneficiază din partea angajatorului
de transportul la şi de la domiciliu al materii-
lor prime şi materialelor necesare în activitate,
precum şi al produselor finite realizate. Uni-
tăţile protejate pot fi înfiinţate de orice per-
soană fizică sau juridică, de drept public sau
privat, care angajeaza persoane cu handicap.
Unităţile protejate autorizate beneficiază de
scutire de plata taxelor de autorizare la înfiin-
ţare şi de reautorizare; scutire de plata a im-
pozitului pe profit, cu condiţia ca cel putin
75% din fondul obţinut prin scutire să fie rein-
vestit pentru restructurare sau pentru achizi-
ţionarea de echipamente tehnologice, maşini,
utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea lo-
curilor de muncă protejate; alte drepturi acor-
date de autorităţile administraţiei publice
locale finanţate din fondurile proprii. Persoa-
nele cu handicap aflate în căutarea unui loc de
muncă sau încadrate în muncă beneficiază de
cursuri de formare profesională; adaptare re-
zonabilă la locul de muncă; consiliere în pe-
rioada prealabilă angajării şi pe parcursul
angajării, precum şi în perioada de probă, din
partea unui consilier specializat în medierea
muncii; o perioadă de probă la angajare, plă-
tită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare; un prea-
viz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare,
acordat la desfacerea contractului individual
de muncă din iniţiativa angajatorului pentru
motive neimputabile persoanei cu handicap;
posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe
zi, în condiţiile legii, în cazul în care benefi-
ciază de recomandarea comisiei de evaluare în
acest sens; scutirea de plata impozitului pe sa-
lariu.

Maria Elena Stamurean

Orientarea profesională, ocuparea şi angajarea persoanelor cu handicap

În baza Legii nr. 448/2006, promovarea şi respectarea dreptu-
rilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor
administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşe-

dinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complemen-
tar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile
şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap. În
virtutea art. 9 din actul normativ enunţat, pentru protecţia sănă-
tăţii fizice şi mentale a persoanelor cu handicap, autorităţile pu-
blice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
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Odată cu venirea sezonului cald municipalitatea a demarat un
amplu program de pregătire a oraşului pentru întâmpinarea cum
se cuvine a sărbătorilor pascale. Astfel, străzile din zona cen-
trală au fost spălate cu soluţie de clorură de magneziu care este
foarte eficientă, absorbind praful pe o perioadă lungă de timp.
Au fost executate marcaje rutiere pe o mare parte din străzile
oraşului. Până în prezent au fost finalizate şi marcajele de la
trecerile de pietoni. Se vor înlocui şi unele indicatoare rutiere,
ba chiar se vor monta unele noi, unde este necesar. S-au exe-
cutat o serie de lucrări de întreţinere a mobilierului stradal, res-
pectiv bănci şi coşuri de gunoi. De asemenea, s-a început
vopsitul băncilor, gardurilor şi balustradelor. Au fost achiziţio-
naţi aproximativ 500 metri liniari de ghirlande tricolore care
au fost deja montate în oraş. „Cred că marea majoritate a ce-
tăţenilor a apreciat eforturile pe care le-am făcut pentru ca
oraşul să arate bine de sărbători. În data de 7 mai, în şedinţa
cu Executivul din Primărie, am stabilit şi zonele în care trebuie
să acţionăm pentru tăierea ierbii şi întreţinerea spaţiilor verzi.
Dacă ţinem cont că aceste zone verzi însumează o suprafaţă
de circa 50 de ha şi pentru întreţinerea lor folosim exclusiv
personal de la Salprest SA şi Serviciul Sere şi Spaţii Verzi, efor-
tul pe care îl depunem în acest sens este considerabil, mai ales
că tăierea ierbii are loc de trei ori pe an, respectiv în lunile
aprilie-mai, la începutul lui iulie şi la începutul lunii septem-
brie”, a declarat edilul şef. Aurel Jurubiţă

Oraşul a fost pregătit 
pentru sărbători

În prima decadă a lunii mai au fost rezol-
vate de către municipalitate o serie de pro-
bleme legate de Piaţa Agroalimentară
„George Coşbuc”. „În urma discuţiilor cu
cele două persoane care aveau în proprie-
tate clădiri şi teren pe teritoriul pieţei am
ajuns la un acord cu acestea în vederea de-
molării ambelor clădiri. Pe această cale do-
resc să le mulţumesc, pentru că au dat
dovadă de înţelegere şi spirit civic”, a pre-

cizat edilul şef. Astfel, unuia dintre proprie-
tari, respectiv Iorga Nicolae, i se va atribui
fără licitaţie o boxă din noua piaţă, iar celă-
lalt proprietar, Geri Kristoff, va primi, în
schimbul unei suprafeţe de 111 mp pe care
o deţine în prezent, două boxe de câte 18,4
mp fiecare şi două locuri de parcare, respec-
tiv un total de 48 mp. În urma înţelegerii cu
proprietarul din urmă, circulaţia autovehicu-
lelor în partea dinspre râul Timiş a pieţei se

va putea desfăşura în ambele sensuri, rămâ-
nând loc şi pentru construirea unei parcări. 

În altă ordine de idei, a fost predat şi va-
lorificat fierul vechi care a rezultat din de-
molarea pieţei, iar tabla care este în prezent
folosită la împrejmuirea construcţiei va fi va-
lorificată la încheierea lucrărilor. În aceste
zile continuă lucrările de demolare şi pregă-
tire pentru viitoarea construcţie a pieţei.

Aurel Jurubiţă

A fost demolată fosta 
Piaţă Agroalimentară „George Coşbuc”

Se lucrează şi la
noul Pod Pietonal

Vremea prielnică permite desfăşurarea în condiţii bune a lucrărilor
de construcţie a noului Pod Pietonal din zona pieţei agroalimentare. S-
a turnat betonul la trepte şi rampă la capătul podului dinspre cartierul
Ştrand. În partea dinspre piaţă s-a turnat, de asemenea, betonul la trepte.

În prezent, se lucrează la cofrajele pentru stâlpi şi rampă şi se mon-
tează armătura la capătul dinspre piaţă al podului. Tablierul metalic a
fost adus în locaţie la sfârşitul lunii aprilie. În 16 mai au fost strânse
şuruburile la tablier de către o echipă specializată a S.C. Lugomet S.A.
De asemenea, s-au sudat contravântuirile şi contrafişele. Dată fiind im-
portanţa acestor operaţiuni pentru securitatea ulterioară a construcţiei,
acestea au fost executate cu utilaje speciale, iar personalul folosit a avut
o calificare înaltă în acest domeniu de activitate.

Aurel Jurubiţă

Lucrările la cinemato-
graful 3D se desfăşoară

în ritm susţinut
În aceste zile se lucrează intens şi la noul cinematograf 3D. După ce

firma care a funcţionat la parterul clădirii s-a mutat în noua locaţie, pe-
reţii interiori au fost demolaţi conform proiectului. Pe faţada din curtea
interioară a fost montată schelă şi a fost decapată tencuiala veche. A
fost reparat podul clădirii fiind înlocuită lemnăria şi ţigla în totalitate.
S-a realizat în mare măsură hidroizolaţia în pod, lucrarea continuând
şi în prezent. Urmează să fie aplicate folia şi pietrişul. În continuare
vor urma lucrări de amenajări interioare şi se vor face şi gradenele. De
asemenea, în perioada imediat următoare se va lucra la etajul clădirii.

Aurel Jurubiţă

Continuă lucră-
rile de reparaţii 
la străzile din

municipiu
În această perioadă continuă lucrările de

reparaţii prin plombare a străzilor din oraş.
În total, mai sunt de reparat circa 18 străzi.
În perioada următoare se va interveni pe
strada Bocşei, pe străzile din cartierul Timi-
şoarei 110-119, pe strada Timişoarei, ur-
mând apoi străzile din diferite cartiere ale
oraşului.

La începutul lunii mai au fost introduse pe
S.E.A.P. documentele pentru licitaţiile pri-
vind atribuirea unor lucrări de dalare trotuare
pe 8.000 mp şi de asfaltare trotuare pe
16.000 mp. Trotuarele ce vor fi reabilitate se
găsesc pe circa 20 de străzi. Vor fi incluse în
aceste lucrări Parcul Poştei şi, parţial, Parcul
Prefecturii.

În 27 şi 29 mai vor avea loc licitaţiile pu-
blice pentru atribuirea contractelor de lu-
crări, iar în prima jumătate a lunii iunie vor
demara lucrările.

În această săptămână au început lucrări de
balastare pe străzile Livezilor, Agriculturii,
Traian Vuia, Cernabora şi în satul Tapia.

Aurel Jurubiţă



mai 2013

Personalităţi lugojene
Aurel E. Peteanu(1887 - 1961)

Aurel E. Peteanu, născut în 1887 la Surducul
Mare (jud. Caraş-Severin), unde a parcurs şi pri-
mii ani de şcoală, şi-a continuat studiile la Tic-
vaniul Mare, Timişoara, Lugoj şi Beiuş. Urmează
cursurile Facultăţii de Drept din Budapesta şi Li-
terele şi Filosofia la Universitatea din Cluj-Na-
poca. Studiile sale universitare culminează cu
obţinerea doctoratului în „literatura română”, aşa
cum menţionează însuşi autorul pe coperta tezei
sale, Poezia poporală română din judeţul Caraş -
Severin (Lugoj 1921), lucrare aflată în manus-
cris, în arhiva Muzeului de Istorie, Etnografie şi
Artă Plastică din Lugoj.

Începuturile carierei sale pedagogice se leagă
de Liceul Coriolan Brediceanu, unde este numit
ca profesor, începând cu anul 1919. Cultivarea
şcolii şi a limbii române în Lugoj, reprezintă un
punct de referinţă al profilului său intelectual,
strădaniile sale fiind elocvente în perioada 1925-
1945, timp în care a ocupat funcţia de director al
acestei prestigioase şcoli.

Prof. dr. A. E. Peteanu, tatăl cunoscutei scrii-
toare Anişoara Odeanu, este iniţiatorul revistei
lunare Primăvara Banatului, al cărei prim număr
apare la 1 noiembrie 1928, o revistă ce reprezintă

o modalitate de lansare a creaţiilor artistice ale
talentaţilor elevi ai Liceului Coriolan Bredi-
ceanu. În paginile acesteia, se regăsesc, în egală
măsură, şi articole cu caracter religios, pedago-
gic, istoric sau literar, semnate de cadrele didac-
tice ale şcolii, dar şi de importante personalităţi
lugojene, colaboratori ai publicaţiei - Traian
Simu, Ovidiu Bârlea, Octavian Lohan, Felician
Brânzeu.

Personalitatea profesorului A. E. Peteanu, în
contextul culturii bănăţene interbelice, este ilus-
trată prin preocupările sale pentru promovarea şi
valorificarea folclorului din această zonă etno-
grafică. Pasionat cecetător şi culegător, A. E. Pe-
tenu străbate 46 de sate bănăţene, audiind 133
informatori de la care va culege 750 de doine bă-
năţene, strânse în volumul Doine din Banat, aflat
în manuscris la Muzeul de Istorie, Etnografie şi
Artă Plastică Lugoj.

Sub îngrijirea profesorului A. E. Peteanu şi a
compozitorului Filaret Barbu, în 1925, apare su-
plimentul lunar Răsunetul Cultural, dar şi revista
Semenicul (1932).

Volumele Din galeria marilor dispăruţi ai Ba-
natului , referitoare la profilul unor personalităţi

ce au marcat istoria acestor locuri (Coriolan Bre-
diceanu, Alexandru Mocioni, Valeriu Branişte),
poartă semnătura aceluiaşi pasionat animator al
vieţii culturale lugojene.

Preşedinte al despărţământului lugojean al AS-
TREI, A. E. Peteanu a fost protagonistul unor
conferinţe pe teme ştiinţifice, cultural-istorice,

invitând pentru a susţine alocuţiuni, prestigioşi
profestori univesitari din Cluj şi Timişoara.

Personalitate culturală de referinţă, profesor
doctor A. E. Peteanu a fost, în perioada interbe-
lică, un promotor al cultivării autenticelor valori
ale spiritualităţii tradiţionale bănăţene.

Daciana Vuia

Expoziţie comemorativă
Caius şi Tiberiu 

Brediceanu

În data de 20 mai a avut loc la „Galeria Armi” a Cercului Mi-
litar Lugoj vernisajul expoziţiei temporare „Personalităţi lugojene:
Caius şi Tiberiu Brediceanu”, expoziţie comemorativă organizată
în colaborare cu Primăria Municipiului Lugoj, Institutul Diplo-
matic Român, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor
Externe şi Cercul Militar Lugoj.

În realizarea expoziţiei s-a avut în vedere surprinderea a trei
aspecte din viaţa şi activitatea celor doi lugojeni. Au fost expuse
documente inedite din colecţiile Muzeului de Istorie Lugoj cu re-
ferire la viaţa de familie a Bredicenilor, documente prin care pu-
blicului lugojean i-a fost prezentată latura umană mai puţin
cunoscută a celor două personalităţi, documente inedite din Ar-
hivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe Român cu
privire la activitatea diplomatică a lui Caius Brediceanu, precum
şi documente din arhivele Ministerului Afacerilor Externe Italian
ce fac referire la activitatea esoterică şi apartenenţa la masonerie
a lui Caius Brediceanu, documente de asemenea neexpuse până
în prezent la Lugoj.

Expoziţia s-a bucurat şi de un bogat material ilustrativ prin care
au fost surprinse diverse momente din viaţa de familie şi profe-
sională a fraţilor Brediceanu. Publicul lugojean poate vizita ex-
poziţia de luni până vineri, în intervalul orelor 9 – 15, până în data
de 31 mai.

Răzvan Pinca

Biblioteca Municipală Lugoj, Edi-
tura Humanitas Bucureşti, Galeria
„Pro Arte” Lugoj, Cenaclul & Re-
vista „Banat” Lugoj au avut din nou
bucuria de a organiza la Lugoj o în-
tâlnire literară şi de suflet cu îndrăgi-
tul scriitor Radu Paraschivescu, cu
ocazia unei duble lansări de carte.
Este vorba despre volumele „Astăzi
este mâinele de care te-ai temut ieri”
(Editura Humanitas, Bucureşti,
2012) şi „Căutătorii de poveşti”
(coautor, Programul BIBLIONET,
Editura Humanitas, Bucureşti, 2012).

În ceea ce priveşte volumul „As-
tăzi este mâinele de care te-ai temut
ieri”, Radu Paraschivescu mărturi-
seşte, încă de la început, că tot roma-

nul nu este decât o „o biografie in-
ventată”; povestea lui “The Fields of
Athenry”, cântecul din această carte,
este o baladă irlandeză care în Dublin
poate fi auzită oriunde, deşi balada a
fost compusă de Peter Mooney (alias
Pete St. John) în anii şaptezeci ai se-
colului trecut; este povestea unui
cântec care se ascultă mereu la me-
ciurile echipei FC Liverpool.

În cele trei capitole ale romanului,
Radu Paraschivescu contruieşte trei
lumi diferite: lumea rurală din Irlanda
secolului al XIX-lea şi lumea supor-
terilor fideli ai prezentului, care tră-
iesc doar pentru echipa favorită; dar
fiecare dintre cele trei capitole au în
spate o poveste istorică veritabilă. Ca
o idee de ansablu, iată o prezentare
făcută pe site romanului: „Astăzi este
mâinele de care te-ai temut ieri” este
un roman despre suferinţă şi solida-
ritate, despre spaimă şi vinovăţie,
despre succes şi eşec. Dar, în primul
rând, este o poveste despre foamea
de libertate pe care o simţim indife-
rent dacă suntem închişi în celula
unei temniţe sau între zidurile con-
venţiilor şi prejudecăţilor.

Deosebit de important este faptul
că ziua lansării la Lugoj a celor două
volume semnate de Radu Paraschi-
vescu – 23 aprilie – a coincis fericit
cu Ziua Internaţională a Cărţii, a
Drepturilor de Autor şi a Biblioteca-

rilor, organizată anual de UNESCO
în scopul promovării lecturii, publi-
cării şi a drepturilor de autor. Prima
astfel de manifestare s-a desfăşurat în
1995; data de 23 aprilie marchează
trecerea în nefiinţă a doi titani ai lite-
raturii universale: William Shakes-
peare şi Miguel de Cervantes,
precum şi a altor scriitori: scriitorul
peruan Inca Garcilaso de la Vega
(1616), poetul englez William Wor-
dsworth (1850), scriitorul francez
Jules Barbey d’Aurevilly (1889) şi
poetul englez Rupert Brooke (1915).
Din 14 aprilie 2005, ziua de 23 apri-
lie a fost declarată şi Ziua Bibliote-

carului din România, astfel că în Ro-
mânia, începând cu 2005, în ziua de
23 aprilie se sărbătoreşte şi Ziua Bi-
bliotecarului concomitent cu Ziua In-
ternaţională a Cărţii şi a Drepturilor
de autor.

Volumele „Astăzi este mâinele de
care te-ai temut ieri” şi „Căutătorii de
poveşti” au fost prezentate la Lugoj
marţi, 23 aprilie, de la ora 18.00, la
Galeria „Pro Arte” Lugoj, de Dorin
Murariu, Cristian Ghinea, Simona
Avram şi Ela Iakab; moderator: Hen-
rieta Szabo, directoarea Bibliotecii
Municipale Lugoj.

Adriana Weimer

Radu Paraschivescu – dublă lansare de carte la Lugoj:
„Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri” şi „Căutătorii de poveşti”

Primăria Municipiului Lugoj, Bi-
blioteca Municipală Lugoj şi Cena-
clul & Revista „Banat” Lugoj au
organizat marţi, 23 aprilie, de la ora
12.00, în Sala de Consiliu a Primă-
riei Municipiului Lugoj, aniversarea
a 70 de ani de viaţă ai scriitorului şi
traducătorului „Operelor complete”
ale lui Friedrich Nietzsche – Simion
Dănilă – şi lansarea volumului „Sub

fascinaţia lingvisticii bănăţene”. În
acest context, domnul prof. Hans
Dama (dinViena) a suţinut confe-
rinţa „Adam Müller Guttenbrunn,
un prieten al românilor”. Invitaţi de
onoare la acest eveniment cultural au
fost Hans Dama şi Dorel Uşvad,
ambii din Austria – Viena.

Volumul semnat de prof. Simion
Dănilă – „Sub fascinaţia lingvisticii

bănăţene” – a fost prezentat de prof.
Hans Dama, prof. Vasile Frăţilă,
prof. Eugen Beltechi şi Lucian Ale-
xiu; moderator: Henrieta Szabo, di-
rectoarea Bibliotecii Municipale
Lugoj.

Aniversarea şi lansarea de carte s-
au desfăşurat sub egida Zilei Mon-
diale a Cărţii, a Dreptului de Autor
şi a Bibliotecarilor şi s-a bucurat de

prezenţa unui public numeros şi de-
osebit: scriitori, mass-media, profe-
sori, iubitori de literatură, prieteni ai
scriitorului. În acest context de ex-
cepţie, doamna Patricia Ghemeş i-a
înmânat domnului prof. Simion Dă-
nilă, din partea Primăriei Municipiu-
lui Lugoj, o Diplomă de Excelenţă
pentru întreaga activitate literară.

Adriana Weimer

Simion Dănilă – aniversarea a 70 de ani de viaţă şi lansare de carte la Lugoj
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Ziua de 9 mai are o triplă
semnificaţie, la această dată
sărbătorindu-se Ziua Inde-
pendenţei de Stat a Româ-
niei, Ziua Victoriei asupra
Fascismului şi Ziua Europei. 

Cu acest prilej, Primăria
Municipiului Lugoj, Batalio-
nul 183 Artilerie „Gen. Ion
Dragalina” şi Asociaţia Na-
ţională a Cadrelor Militare în
Rezervă şi Retragere, Filiala
Lugoj au organizat o mani-
festare care s-a desfăşurat în-
cepând cu ora 10.00 în faţa
Monumentului Eroilor din
cel de-al Doilea Război Mon-

dial („Alfa şi Omega”) din
Piaţa J. C. Drăgan.

În deschidere, după intona-
rea Imnului de Stat, P.On. Ioan
Cerbu, protopopul ortodox al
Lugojului, a oficiat un serviciu
religios pentru pomenirea celor
căzuţi pentru patrie. Despre tri-
pla însemnătate a zilei de 9 mai
a vorbit colonelul (r) Lucreţiu
Epure, preşedintele Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare
în Rezervă şi Retragere, Filiala
Lugoj. Evenimentul a continuat
cu depuneri de coroane la Mo-
numentul „Alfa şi Omega” de
către domnul deputat, Sorin

Stragea, domnul primar, Fran-
cisc Boldea, domnul colonel
Marcel Lică, comandantul Ba-
talionului 183 Artilerie „Gen.
Ion Dragalina”, şi de către re-
prezentanţii principalelor aso-
ciaţii, instituţii publice şi
partide politice din Lugoj. Ma-
nifestarea, la care a participat
un public numeros, mai ales
copii şi elevi, s-a încheiat cu
defilarea detaşamentului de
onoare al Batalionul 183 Arti-
lerie „Gen. Ion Dragalina”, pre-
cum şi a Fanfarei Oraşului. 

Cadrele militare în rezervă
din Asociaţia Naţională a Ca-

drelor Militare în Rezervă şi
Retragere, Filiala Lugoj
(A.N.C.M.R.R. ) şi A. N. Cul-
tul Eroilor au adus un pios
omagiu eroilor neamului, du-
când mai departe, alături de ca-
drele militare active, tradiţiile
de cinstire şi comemorare a în-
antaşilor. Lugojul are o însem-
nată tradiţie militară, începută
odată cu sosirea trupelor ro-
mâne din Regimentul 26 Infan-
terie „Rovine”, sub comanda
generalului Ion Jitianu.

Sfârşitul lunii mai va fi mar-
cat de către pensionarii militari
prin sărbătorirea „Zilei Rezer-
vistului”. Data de 31 mai este
data reînfiinţării, în 1990, a
A.N.C.M.R.R., această dată re-
prezentând de fapt o dublă ani-
versare: ziua Asociaţiei şi ziua
rezerviştilor militari. Biroul
Permanent al Filialei Lugoj
A.N.C.M.R,R., preşedintele
nou ales, col. Lucreţiu EPURE,
urează cadrelor militare în re-
zervă şi retragere şi familiilor
acestora, tuturor membrilor
asociaţiei, „La mulţi ani!” din
inimă.

Biroul Permanent al Filia-
lei Lugoj A.N.C.M.R.R.

Sărbătorirea zilei de 9 Mai la Lugoj
La începutul lunii mai primarul Francisc Boldea a avut o în-

tâlnire cu Titu Bojin, Preşedintele Consilului Judeţean Timiş,
fiind discutate cu acest prilej probleme ale oraşului Lugoj.
„Am stabilit împreună ca până la sfârşitul acestei luni să rea-
lizăm un lucru care nu s-a făcut de peste 20 de ani, respectiv
o dezinsecţie la nivelul oraşului, soluţia fiind pusă la dispoziţie
de către Municipiul Lugoj, iar avionul utilitar de către Consi-
liul Judeţean. De asemenea, vom încerca să realizăm şi o de-
zinsecţie la nivelul solului, exclusiv pe timp de noapte”, a
declarat şeful executivului lugojean.

Data în care va avea loc acţiunea de dezinsecţie nu a fost
stabilită cu exactitate. Dacă nu va ploua şi condiţiile atmosfe-
rice vor fi prielnice, dezinsecţia ar putea avea loc în ultima săp-
tămână din luna mai. Apicultorii de pe raza oraşului sunt rugaţi
să ia măsurile necesare pentru a asigura protejarea familiilor
de albine, întrucât substanţa ce va fi folosită la combaterea ţân-
ţarilor este toxică pentru albine, însă nu şi pentru oameni.

Aurel Jurubiţă

În perioada 7-9 iunie, în Municipiul Lugoj se va desfăşura
un eveniment tradiţional în viaţa oraşului, Sărbătoarea Berii.
Cu acest prilej, pentru spectacolele care vor avea loc în aer
liber în cele trei zile au fost invitaţi artişti îndrăgiţi şi cunoscuţi:
vineri, 7 iunie, interpreţi de prestigiu ai muzicii populare bă-
năţene; sâmbătă, 8 iunie, trupa Cargo, precedată de alte două
trupe de gen; duminică, 9 iunie, seara va fi împărţită între so-
lişti de muzică populară şi, în a doua parte, binecunoscuta Ale-
xandra Ungureanu împreună cu trupa Crash.

Aurel Jurubiţă

Primăria Municipiului Lugoj împreună cu
Protopopiatul ortodox şi Parohia Sfântul Ioan
Botezătorul din cartierul Cotu Mic, preot
paroh Alin Vărzaru, au organizat în data de
10 mai, începând cu ora 17.00, ceremonia de
sfinţire a apei „Aghiasma Mică” la Troiţa
„Izvorul Tămăduirii” din Cotu Mic. Slujba a
fost oficiată de către PS Paisie Lugojanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei,
împreună cu un sobor de preoţi. Printre cei
prezenţi la eveniment s-au numărat Titus

Bojin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş, deputatul Sorin Stragea şi numeroşi
consilieri locali. Cu acest prilej Ansamblul
folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură a
Municipiului, condus de maestrul Puiu Mun-
teanu, şi soliştii Titel Brestovicean şi Dana
Gruiescu au susţinut un spectacol folcloric.
Celor ce au participat le-au fost împărţite
1.000 de pachete, fondurile provenind de la
acţiunea caritabilă „O zi pentru mai bine”.

Aurel Jurubiţă

Ceremonia de sfinţire a apei la Troiţa
„Izvorul Tămăduirii” din Cotu Mic

Ca în fiecare an, cu prilejul Zilei Internaţionale
a Copilului, Primăria Municipiului Lugoj, în co-
laborare cu Clubul Copiilor, va organiza o serie
de manifestări dedicate celor mici. Acestea se vor
derula în zilele de 31 mai şi 1 iunie.

Pe lângă manifestările tradiţionale, Primăria
Municipiului Lugoj şi Inspectoratul Judeţean de
Poliţie Timiş – Serviciul Circulaţie vor organiza
anul acesta un concurs de biciclete dedicat copii-
lor din clasele III - VIII, pentru cunoaşterea re-
gulilor de circulaţie specifice bicicliştilor şi
prevenirea implicării acestora în evenimente ru-
tiere. Concursul va conţine o probă de îndemâ-
nare, dar şi o probă teoretică.

Manifestările vor demara vineri, 31 mai, între

orele 10.00 – 14.00, în Parcul „George Enescu”
cu spectacole artistice şi ateliere de artă (pictură
pe faţă, desene pe asfalt). De asemenea, se vor
desfăşura şi diverse concursuri sportive, inclusiv
cel de biciclete, alături de un concurs de şah şi
unul de costume de carnaval.

Sâmbătă, 1 iunie, va fi o zi dedicată exclusiv
sportului. Cu această ocazie, între orele 9.00 –
18.00, se va derula „Cupa 1 Iunie” la următoarele
sporturi: Baschet - sala „Lavinia Miloşovici”,
Cros - Stadionul Municipal şi Volei - sala „I. K.
Ghermănescu”. 

Invităm toţi copiii din oraşul nostru să ia parte
la aceste evenimente dedicate lor.

Liviu Savescu

Manifestări dedicate copiilor
de 1 Iunie la Lugoj
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea amplasării a trei statui în mărime naturală, reprezen-
tând mari culturişti ai lumii, în faţa sălii de culturism şi fitness situată în

municipiul Lugoj,
str. Timişorii, nr. 107

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere solicitarea d-lui Florin Teodorescu nr. 17504 din 15.03.2013;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă amplasarea a trei statui în mărime naturală, reprezentând mari
culturişti ai lumii, în faţa sălii de culturism şi fitness situată în municipiul Lugoj,
str. Timişorii, nr. 107, conform schiţei, anexă la prezenta hotărâre.

Nr. 67 din 25.04.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

2013 al
S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.
„Meridian 22” S.A. Lugoj, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Nr. 65 din 25.04.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

2013 al 
S.C. „Salprest” S.A. Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.
„Salprest” S.A. Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Nr. 63 din 25.04.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, re-

partizarea profitului obţinut, a Raportului de gestiune al administratorului
şi a Raportului Comisiei de cenzori ale 

S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, repartizarea pro-
fitului obţinut, Raportul de gestiune al administratorului şi Raportul Comisiei de
cenzori ale S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj pe anul 2012, conform anexelor care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Nr. 64 din 25.04.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, re-

partizarea profitului obţinut, a Raportului de gestiune al administratorului
şi a Raportului Comisiei de cenzori ale 

S.C. „Salprest” S.A. Lugoj pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, repartizarea pro-
fitului obţinut, Raportul de gestiune al administratorului şi Raportul Comisiei de
cenzori ale S.C. „Salprest” S.A. Lugoj pe anul 2012, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 62 din 25.04.2013

ANUNŢ
DEZBATERE PUBLICĂ

Primarul Municipiului Lugoj - 
Prof. ing. Francisc Constantin Boldea

organizează o dezbatere publică, 
joi, 30 mai, ora 14.00

în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj, 
Piaţa Victoriei nr. 4, având ca temă 

„Adoptarea unor măsuri referitoare la transpor-
tul public local care vor viza traseele, locaţia sta-

ţiilor, orarul şi facilităţile acordate unor
categorii de persoane”.



mai 2013

În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei, vă facem cunoscut că, potrivit
prevederilor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, mi-
norul are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate şi persoana fizică are obli-
gaţia ca, înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate cu cel
puţin 15 zile, să solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de identitate,
precum şi cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din di-
verse motive, nu mai deţin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se prezinte la sediul
Compartimentului Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul Po-
liţiei Municipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate este de până
la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Program de relaţii cu publicul:
- Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni, marţi şi joi             -    8,30  -  12,00;
Miercuri                          -  12,00  -  17,00;
- Eliberare acte:
Luni, marţi şi joi             -  14,00  -  16,30;
Vineri                              -  10,00  -  14,00.
Program Casierie Primărie:
Luni, marţi, joi                 -   8,00  -  15,00,
Miercuri                           -   8,00  -  15,00  şi  15,30  -  17,00,
Vineri                               -   8,00  -  14,00.

Monica Otilia David

Atenţie la cărţile de
identitate expirate!

Primarul Municipiului
Lugoj, Francisc Boldea, a ini-
ţiat proiectul de hotărîre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor
în municipiul Lugoj începând
cu anul 2014. S-a propus men-
ţinerea aceluiaşi nivel minim
ca în anul 2013 al acestora,
municipalitatea dorind să
ofere maximul de facilităţi

contribuabililor. Astfel, s-a
propus acordarea limitei ma-
xime a bonificaţiei în cazul
achitării cu anticipaţie pe în-
tregul an a impozitelor dato-
rate pe clădiri, teren şi
mijloace de transport, atât
contribuabililor persoane fi-
zice, cât şi juridice. Totodată,
s-a propus procedura de acor-

dare a facilităţilor fiscale con-
tribuabililor ce au venituri sub
salarul minim pe economie,
cât şi procedura, criteriile şi
condiţiile de acordare a scuti-
rii la plata impozitului pe clă-
dire datorat de către persoanele
fizice pentru locuinţa de domi-
ciliu începând cu anul 2014.

Graţiela Ciurescu-Jivan

Impozitele şi taxele vor rămâne la
acelaşi nivel în 2014

În vederea evitării producerii
unor evenimente nedorite,
uneori cu urmări tragice, care
pot fi cauzate de nerespectarea
prevederilor Normelor tehnice
pentru exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale
(indicativ NT – DE – 01 /
2004), Administraţia Publică
Locală aduce la cunoştinta tu-
turor unităţilor de învăţămint,
instituţiilor subordonate Con-
siliului Local Municipal
Lugoj, agenţilor economici şi
populaţiei care au în dotare

asemenea instalaţii şi echipa-
mente că, în conformitate cu
aceste Norme Tehnice de Re-
glementare, toţi consumatorii
de gaze naturale sunt obligaţi
să asigure exploatarea în con-
diţii de siguranţă si întreţinerea
corectă a instalaţiilor şi a echi-
pamentelor utilizate:

Verificările, reparaţiile şi
obţinerea autorizaţiei de func-
ţionare a echipamentelor sunt
necesare o dată la maxim 2
ani, efectuându-se prin unităţi
s p e c i a l i z a t e / a u t o r i z a t e

I.S.C.I.R,
precum şi efectuarea opera-

ţiilor de verificare periodică a
instalaţiilor de gaze naturale
care se efectuează o dată la
maxim 2 ani şi cele de revizie
la maxim 10 ani.

Verificarea sau revizia teh-
nică a instalaţiilor de utilizare
a gazelor naturale se efec-
tuează de agenţi economici au-
torizaţi de către Autoritatea
Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei – A.N.R.E.

Constantin Udrescu

Verificarea sau revizia la termen 
a instalaţiilor şi a echipamentelor de gaz
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Lugojul, un oraş de la margi-
nea Imperiului, a fost beneficia-
rul, de-a lungul timpului, al
unor clădiri cu o arhitectură de-
osebită şi cu valenţe istorice
speciale. Una dintre aceste clă-
diri ale patrimoniului imobil lu-
gojean este Palatul Pongracz.

În municipiul nostru, în con-
tinuarea străzii Andrei Şaguna,
fostă Korona Utca (Uliţa Co-
roanei, denumire între anii
1891-1920), lipită de Palatul In-
stitutului de Credit Poporul, se
află clădirea cunoscută sub de-
numirea de Palatul Pongracz.

Construit în anul 1910, palatul
a adăpostit la parter sediul Ban-
cii Albina, până la mutarea
acesteia în clădirea din Piaţa
Isabella (1914), actualmente
Piaţa J.C.Drăgan.

Edificiul cu două etaje este
realizat după planurile arhitec-
tului Lipot Baumhorn. Lipót
sau Leopold Baumhorn (n. 28
decembrie 1860, Kisbér - d. 8
iulie 1932, Kisbér, districtul
Komárom, din nord-vestul Un-
gariei) a fost un arhitect ma-
ghiar, evreu de origine. Pe
mormânt au fost însemnate si-

nagogile pe care le-a proiectat
în cursul vieţii, şi imaginea
celei mai mari dintre ele, Sina-
goga neologă din Szeged. Între
anii 1893-1899 s-a perfecţionat
în Italia, iar după aceea, în
1904, în oraşe din Europa cen-
trală. A proiectat circa 24 de si-
nagogi în întregul Imperiu
Austro-Ungar, şi apoi în Unga-
ria de după Primul Război
Mondial. De asemenea, a pro-
iectat şi numeroase clădiri de
locuinţe, vile, şcoli şi oficii pu-
blice, fiind considerat unul din-
tre cei mai importanţi arhitecţi

ai perioadei respective.
Clădiri proiectate:
Timişoara: Palatul Apelor,

Palatul Lloyd, Casa Comunită-
ţii Izraelite, Sinagoga din Fa-
bric.

Sinagoga neologă din Bra-
şov

Ungaria: diferite sinagogi
în: Budapesta, Esztergom, Sze-
ged.

Sinagoga din Becicherecul
Mare (Serbia)

Palatul Pongracz din Munici-
piul Lugoj este o clădire unicat,
deoarece este singurul palat
proiectat de Lipot Baumhorn,
un arhitect reprezentativ al ace-
lei perioade istorice.

Clădirea compactă este for-
mată din două faţade legate
printr-un colţ rotunjit care se
continuă la nivelul acoperişului
cu un turnuleţ de tablă bazat pe
o cupolă. Forma curbilinie a
cornişei imobilului este dublată
de frontoanele semicirculare la-
terale, decorate cu figura unui
geniu înaripat. (Ileana Pintilie
Teleagă, op.cit.,pag.186) Fron-

tonul semicircular central avea
înscris sub ornamentul caracte-
ristic al stupului de albine nu-
mele Băncii Albina. Aceste
elemente arhitecturale sunt de-
finitorii Palatului Pongracz.

Despre proprietarii clădirii se
cunoaşte faptul că sunt descen-
denţii nobiliari ai voievozilor
Transilvaniei. Datele de specia-
litate menţionează faptul că, în
data de 23 mai 1464 „Târgul
Lugoj este donat de rege lui
Pongrácz János (Ioan Pon-
gracz) de Dindeleag, voievod al
Transilvaniei”.

Monumentele funerare ale
descendenţilor familiei nobi-
liare Pongracz se regăsesc în
Cimitirul romano-catolic al
Municipiului Lugoj. Aceste
construcţii necesită protejarea şi
refacerea lor, includerea pe lista
monumentelor istorice din clasă
inferioară Palatului Pongracz. 

Materialul documentar a fost
realizat cu sprijinul tânărului
doctorand Oliver Gaidoş, pasio-
nat de istoria oraşului de pe
Timiş în perioada secolului
XIX - început de secol XX.

Patricia Ghemeş
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Palatul Pongracz – clădire istorică, parte a patrimoniului imobil lugojean

În zilele de 18 şi 19 mai, în organizarea
Asociaţiei Club Sportiv „ProBaschet”
Lugoj şi a Primăriei Municipiului Lugoj,
a avut loc ediţia a patra a „Cupei Primă-
verii” la baschet pentru copii.

La competiţie au participat echipe
mixte (fete şi băieţi) din Arad, Timişoara,
Deva, Lugoj şi Drobeta Turnu-Severin, la
două categorii de vârstă: 2000 – 2001 şi
2003 – 2004.

La finalul celor două zile cu nume-
roase meciuri, care i-au solicitat atât pe
micii baschetbalişti, cât şi pe antrenorii şi
părinţii lor, prezenţi în număr mare la tur-
neu, a fost stabilit următorul clasament:

Categoria de vârstă 2000 – 2001: locul
1 - C.S. Heart Drobeta Turnu-Severin;
locul 2 - New Generation Timişoara;
locul 3 – Best Arad; locul 4 – C.S. Viito-
rul Deva; locul 5 – ProBaschet Lugoj;

Categoria de vârstă 2003 – 2004: locul
1 - ProBaschet Lugoj; locul 2 - New Ge-
neration Timişoara; locul 3 – C.S. Viito-
rul Deva; locul 4 – Atletic Arad.

Câştigătorii au fost recompensaţi cu di-
plome, medalii şi tricouri. Aducem pe
această cale mulţumiri profesoarei Elena
Ignat care a organizat exemplar această
competiţie.

Liviu Savescu

„Cupa Primăverii” la baschet
Chiar dacă CS Vulturii 2009 a avut
un retur destul de bun, în condiţiile
unui lot extrem de retrâns numeric
şi modest valoric, dar şi din cauza
dificultăţilor financiare ale clubului,
ultimele două etape au fost total ne-
faste pentru lugojeni. Perioada cri-
tică a echipei a debutat etapa
precedentă la Craiova, când nu
numai că au fost învinşi de Apă
Craiova cu 2: 0, dar în acel joc doi
dintre titularii de bază ai echipei
(fundaşul Patrona şi golgeterul
Stoica) au primit cartonaşe galbene,
situaţie în care nu au avut drept de
joc în etapa următoare, cea de pe
teren propriu, cu Minerul Jilţ Mătă-
sari. Jocul cu minerii din Mătăsari,
extrem de important pentru ambele
echipe, se anunţa dificil nu numai
prin prisma importanţei rezultatu-
lui, ci şi pricina absenţei celor doi
titulari ai echipei lugojene. Date
fiind condiţiile în care s-a desfăşu-
rat meciul, rezultatul consemnat la
sfârşitul jocului, 2 : 4 (0 : 0 ), nu a
fost chiar surprinzător.
Cu toate că gazdele au dominat des-
tul de clar prima repriză, însă fără a
modifica tabela de marcaj, în partea

a doua a jocului, pe fondul unor
greşeli individuale, oaspeţii au reu-
şit să înscrie de trei ori, prin Ularu
(min.52), Clipici (min.58) şi Stoiu
(min.76), scorul devenind 0 : 3. În
momentele următoare, lugojenii au
reuşit să înscrie prin Dobra
(min.78). După ce Sava a punctat
din nou pentru oaspeţi (min. 85), în
min. 88, Ploscaru a transformat un
penalty, obţinut de acelaşi
Dobra.,stabilind scorul final 2 : 4.
Pentru CS Vulturii 2009 Lugoj au
evoluat : Dragostin – Vlădia, Opriş,
Vlaic(min. 71 Vînătu), Buliga - Pre-

cupanu, Mînecan, Ploscariu - cpt,
Ardelean – Dobra, Steop. 
Antrenori : prof. Remus Steop şi
prof. Claudiu Jivulescu.
Ultimele două etape vor fi extrem
de importante pentru lugojeni în
tentativa lor de a evolua şi în sezo-
nul viitor în Liga a III-a. Astfel,
etapa viitoare, vineri 24 mai, CS
Vulturii 2009 Lugoj, va evolua în
deplasare, la Reşiţa, în compania
echipei FCM 2012, iar în ultima
etapă, 31 mai, va întâlni pe teren
propriu Millenium Giarmata.

Tiberiu Olteanu

Vulturii Lugoj – Minerul Jilţ Mătăsari 2 : 4


