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Ziua de 15 august a
intrat în tradiţia oraşului nostru
prin manifestările dedicate 
hramului Bisericii Ortodoxe
„Adormirea Maicii Domnului”
şi Ruga Lugojeană organizată
de Primăria Municipiului
Lugoj, Casa de Cultură a Muni-
cipiului Lugoj şi Parohia Orto-
doxă Română „Adormirea
Maicii Domnului”.

Şi în acest an, la sediul
Primăriei, la ora 10.00, a avut
loc primirea de către primarul
Francisc Boldea a delegaţiilor
din străinătate care au dat curs
invitaţiilor şi au ţinut să pe-
treacă alături de lugojeni la cea
mai mare sărbătoare a Lugoju-
lui. Edilul şef a adresat un cu-
vânt de salut delegaţiilor din
Jena - Germania, Szekzard -
Ungaria, Nisporeni - Republica
Moldova, Vârşeţ şi Veliko Gra-
dište- Serbia, Kriva Palanka-
Macedonia, după care a luat
cuvântul fiecare conducător de
delegaţie.

Ca în ultimii ani, fan-
fara oraşului a pornit din faţa
Primăriei şi a poposit apoi în
cartiere, accentuând atmosfera
de sărbătoare.

Primarul Francisc
Boldea, însoţit de oaspeţii de
peste hotare, a coborât apoi în
Piaţa Victoriei şi a salutat an-

samblurile folclorice prezente
la Festivalul Internaţional de
Folclor „Ana Lugojana”, care
au oferit minireprezentaţii.

Oaspeţii au fost invi-
taţi apoi să participe la Sfânta
Liturghie de Hram încheiată cu
tradiţionalul înconjur al biseri-
cii.

După-amiază, după
slujba de vecernie, manifestă-
rile au demarat la orele 18:00,
când membrii Ansamblului
Folcloric „Lugojana”, alături de
oficialităţi, au deschis Ruga
printr-o horă la care au partici-
pat şi ansamblurile folclorice
prezente la Festivalul Interna-

ţional „Ana Lugojana”.
Manifestările au con-

tinuat pe scena din Piaţa 
Victoriei, unde formaţiile parti-
cipante la festival au mai dansat
o dată pentru lugojeni şi au fost
premiate de către directorului
festivalului, Puiu Munteanu.
Au cântat apoi soliştii de mu-

zică populară: Nicoleta Voica,
Carmen Popovici Dumbravă,
Ramona Miheţ, Doriana Talpeş
şi Mile Povan.

În aceeaşi zi, de la
orele 20:30, pe platoul Casei de
Cultură a Sindicatelor au avut
loc spectacole de muzică pop-
rock susţinute de trupele: Bije-
lomorkanal din Germania,
Desant din Timişoara şi capul
de afiş, Bajaga i Instruktori din
Serbia.

La finalul manifestări-
lor cei prezenţi au avut parte de
un impresionant foc de artificii.

Cu ocazia evenimen-
telor prilejuite de Ruga Lugo-
jeană a avut loc şi aniversarea
celor mai importante partene-
riate pe care Lugojul le are cu
oraşele înfrăţite, şi anume 30 de
ani cu oraşul Jena din Germania
şi 20 de ani cu oraşul Szekszard
din Ungaria.

Liviu Savescu
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Uniunea Europeană a decis
să acorde şi în acest an catego-
riilor celor mai defavorizate din
România produse alimentare
din fonduri comunitare în ca-
drul Planului European de 
Ajutorare a Persoanelor Defa-
vorizate - PEAD 2013. În acest
sens, vor fi distribuite nouă ti-

puri de alimente neperisabile,
după cum urmează: făină,
mălai, ulei, zahăr, paste făi-
noase, miere, zacuscă, conserve
din carne de porc, roşii în suc
propriu.

Categoriile de persoane cele
mai defavorizate care vor bene-
ficia de ajutoare alimentare în

cadrul planului sunt:
a) familiile şi persoanele sin-

gure care au stabilit, prin dispo-
ziţie scrisă a primarului, dreptul
la un venit minim garantat acor-
dat în baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările
ulterioare;

b) şomerii înregistraţi, potri-
vit prevederilor Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigu-
rărilor pentru şomaj şi stimula-
rea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ul-
terioare;

c) pensionarii sistemului pu-
blic de pensii ale căror drepturi,
obţinute din pensie sau, după
caz, din pensii cumulate, se află
sub 400 lei /lună;

d) persoanele cu handicap
grav şi accentuat, adulţi şi copii,
neinstituţionalizate;

e) persoanele beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 49/1991
privind acordarea de indemni-
zaţii şi sporuri invalizilor, vete-
ranilor şi văduvelor de război,
cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 44/1994

privind veteranii de război, pre-
cum şi unele drepturi ale inva-
lizilor şi văduvelor de război,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii
nr. 49/1999 privind pensiile
I.O.V.R., cu modificările şi
completările ulterioare, Legii
nr. 309/2002 privind recunoaş-
terea şi acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direc-
ţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961,
cu modificările şi completările
ulterioare, Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor per-
secutate din motive politice de
dictatură instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, repu-
blicat, Ordonanţei Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor per-
secutate de către regimurile in-
staurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la
6 martie 1945 din motive et-
nice, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii
recunoştinţei faţă de eroii-mar-
tiri şi luptătorii care au contri-
buit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989,
precum şi faţă de persoanele
care şi-au jertfit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de
la Braşov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii
nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea
de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din
România, republicată, Legii nr.
8/2006 privind instituirea in-
demnizaţiei pentru pensionarii
sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori
legal constituite şi recunoscute
ca persoane juridice de utilitate
publică, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, Legii nr.
578/2004 privind acordarea
unui ajutor lunar pentru soţul
supravietuitor, cu modificările
ulterioare, ale căror venituri

cumulate, obţinute exclusiv din
aceste legi, se află sub 400
lei/lună.

În baza Regulamentului Co-
misiei CEE nr. 807/2010 de sta-
bilire a normelor de punere în
aplicare pentru livrarea de pro-
duse alimentare din stocurile de
intervenţie pentru persoanele
cele mai defavorizate din Uni-
une şi a Hotărârii Guvernului
nr. 600/2009 pentru stabilirea
beneficiarilor de ajutoare ali-
mentare care provin din stocu-
rile de intervenţie comunitare,
destinate categoriilor de per-
soane cele mai defavorizate din
România şi atribuţiile instituţii-
lor implicate în planul euro-
pean, începând cu luna
septembrie categoriile sociale
defavorizate enumerate mai sus
vor beneficia de ajutoare ali-
mentare, la aceeaşi locaţie din
anii trecuţi – str. Siretului, nr.1
(fostul magazin Bumbacul).

Perioada acordării acestor
ajutoare va fi comunicată ulte-
rior, prin mijloacele media.

Maria Elena Stămurean

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 168
/ 27.12.2008 s-a decis acordarea diplomei şi premiului de fidelitate
cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,
precum şi a diplomei şi premiului de excelenţă pentru persoanele
cu vârstă venerabilă, în etate de peste 90 de ani.

Acest eveniment a devenit o obişnuinţă a autorităţii locale lu-
gojene, care întotdeauna, în jurul sărbătorilor religoase (în mai
2012 – înainte de Înălţarea Domnului, în august 2011 – în pragul
marii sărbători religioase a Adormirii Maicii Domnului, în aprilie
2011 – înaintea Sfintelor Paşti, în august 2010, în august 2009, în
aprilie 2009 – în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Gheor-
ghe), şi-a omagiat vârstnicii, persoane cu vârste venerabile şi cu-
pluri având peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, Aceştia au
primit un simbol al respectului pentru vârsta înaintată ori pentru
înţelepciunea şi răbdarea de care au dat dovadă, împlinind o ju-
mătate de veac alături de partenerul de viaţă.

În acest an, în data de 12 august, Primarul Municipiului Lugoj
şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară s-au străduit să ofere
o clipă de bucurie unui număr de 35 de cupluri şi 20 persoane cu
vârstă venerabilă, de peste 90 de ani de viaţă, într-o atmosferă fes-
tivă la Teatrul Municipal, oferindu-le câte o floare, un premiu în
bani şi o diplomă.

Maria Elena Stămurean

Joi, 1 august, la invitaţia mu-
nicipalităţii Veliko Gradište din
Serbia, o delegaţie condusă de
primarul Francisc Boldea s-a
aflat în oraşul prieten de pe
malul Dunării.

Municipalităţile Lugoj, Re-
şiţa şi Veliko Gradište sunt 
partenere în proiectul trans-
frontalier cu finanţare euro-
peană „Nestemate ale
tezaurului folcloric românesc

şi sârbesc – Păstrarea şi pro-
movarea tradiţiilor culturale în
Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gra-
dište”. Acest proiect vizează
păstrarea şi promovarea tradi-
ţiilor culturale specifice zonei
de graniţă româno-sârbă prin
organizarea unor festivaluri
folclorice în Reşiţa, Lugoj şi
Veliko Gradište. Finanţarea ne-
rambursabilă de care benefi-
ciază oraşul nostru în cadrul

acestui proiect este de
102.579,34 EURO.

Cu ocazia acestei vizite şeful
executivului lugojean a fost
primit de dl Dragan Milić, pri-
marul oraşului Veliko Gradište,
şi de Tomislav Ivanović, preşe-
dintele Consiliului Local. S-au
purtat discuţii despre proiectele
fiecărui oraş, precum şi despre
câteva viitoare posibilităţi de
cooperare.

În perioada 5-6 august, An-
samblul Folcloric „Lugojana”
s-a aflat la festivalul folcloric
„Zilele Veliko Gradište”, iar
Ansamblul de Dansuri şi Cân-
tece Populare „Vlastimir Pav-
lović Carevac” a venit în
municipiul Lugoj în perioada
14 – 15 august cu ocazia festi-
valului folcloric „Zilele Lugo-
jului”.

Liviu Savescu

Bătrânii urbei 
celebraţi de către 

municipalitate

Ajutoare alimentare din fonduri comunitare

Vizită la Veliko GradišteVizită la Veliko Gradište
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Cum se prezintă proiectul
transportului gratuit în oraş la
mai mult de o lună de la de-
marare? Prezintă în acest mo-
ment potential pentru a fi
continuat şi după perioada de
testare?

Imediat după 1 iulie,
dată la care am demarat trans-
portul în comun gratuit în mu-
nicipiul Lugoj, am considerat
foarte important să facem pe-
riodic analize privind eficienţa
acestui sistem. În prima lună au
beneficiat de transport gratuit
aproape zece mii de cetăţeni
din oraş. Această situaţie este
de natură să ne încurajeze în
demersul nostru. Sigur vom
continua cu transportul gratuit
în oraş, mai ales că din luna
septembrie, odată cu deschide-
rea anului şcolar, va creşte şi
mai mult numărul celor ce vor
apela la sistemul de transport în
comun. În timp, cetăţenii vor
observa că tratăm cu seriozitate
maximă această problemă, că
orarele şi traseele sunt respec-
tate. Vom atrage astfel tot mai
multe persoane către transpor-
tul în comun. Avem periodic
şedinţe de analiză împreună cu
conducerea Meridian 22 SA,
societate având acţionar unic

Consiliul Local al Municipiu-
lui Lugoj şi care administrează
mijloacele de transport şi per-
sonalul implicat. În urma ana-
lizei datelor pe care le adunăm
în fiecare zi şi le centralizăm,
avem în vedere optimizarea
traseelor şi a frecvenţei depla-
sării mijloacelor de transport.
De asemenea, intenţionăm
chiar achiziţionarea de noi au-
tobuze şi amplasarea de noi
staţii în afară de cele zece deja
montate.

Cum este posibil proiectul
în ceea ce priveşte costurile?
Înseamnă o majorare a unor
taxe sau impozite pentru cetă-
ţeni?

În municipiul Lugoj
transportul în comun a fost
subvenţionat şi înainte de 1
iulie în proporţie de 75%.
Acum, odată cu subvenţiona-
rea integrală, alocăm lunar
45.000 lei de la buget, sumă
care considerăm că nu este
mare în raport cu beneficiile pe
care sistemul le aduce cetăţeni-
lor municipiului.

Transportul în comun gratuit
în oraş nu presupune niciun fel
de majorări de taxe sau impo-
zite. 

Există riscuri privind alte-
rarea calităţii transportului în
comun?

Nu există niciun fel
de riscuri privind o eventuală
alterare a calităţii transportului
în comun. Dimpotrivă, vom
face eforturi să creştem în mod
constant calitatea serviciilor
pentru cetăţeni prin buna între-
ţinere şi înnoire a parcului de
mijloace de transport, prin am-
plasarea de noi staţii şi amena-
jarea şi modernizarea celor
existente, prin respectarea ora-
rului şi continua optimizare a
traseelor.

Din cunoştinţele dumnea-
voastră, mai sunt primării
care intentionează să intro-
ducă un astfel de proiect?
Consideraţi că modelul ar
putea fi adoptat la scara mai
larga în viitor? 

Da, am fost contactaţi
deja de către reprezentanţi ai
unor municipalităţi care vor să
introducă la rândul lor trans-
port în comun gratuit. Cu sigu-
ranţă sistemul poate fi introdus
pe scară mai largă, bineînţeles
doar în urma unor analize te-
meinice care să ia in conside-

rare specificul fiecărei locali-
tăţi.

Este posibil aceasta în Bu-
curesti?

Nu, nu cred că siste-
mul este viabil în localităţile cu
un număr mare de locuitori, cu
atât mai puţin într-un oraş de
talia Bucureştiului.

Transportul este gratuit în
mai multe oraşe  europene,
iniţiativele fiind născute aici
din concepţii care pornesc de
la socialism pana la ecolo-
gism. Care este viziunea dum-
neavoastră?

Viziunea noastră este
una social-democrată. Consi-
derăm că iniţiativa pe care am
luat-o vine într-un moment
foarte potrivit, având în vedere
situţia actuală generată de criza
economică prelungită, de greu-
tăţile pe care le întâmpină o
mare parte din cetăţenii oraşu-
lui. Pe de altă parte, ne gândim
şi la beneficiile pe care dezvol-
tarea transportului în comun în
detrimentul celui cu autoturis-
mele personale le aduce pe ter-
men lung pentru mediu prin
reducerea poluării. 

Vom continua cu transportul gratuit în oraş 
Interviul acordat de primarul Francisc Boldea site-ului ziare.com

Festivalul Internaţional de Folclor „Zilele Lugojului”

Municipiul Lugoj a organizat în perioada 14 – 15 august Festi-
valul Internaţional de Folclor „Zilele Lugojului”. Pe scena recent
achiziţionată şi amplasată pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sin-
dicatelor au evoluat Ansamblul Folcloric „Bârzava” din Reşiţa, An-
samblul de Dansuri şi Cântece Populare „Vlastimir Pavlovic
Carevac” din Veliko Gradište şi Ansamblul Folcloric „Lugojana”.

Programul manifestărilor a cuprins şi redeschiderea Muzeului de
Istorie şi Etnografie şi vernisajul expoziţiei etnografice „Portul po-
pular din Banatul de câmpie şi de munte la sfârşitul secolului XIX,
începutul secolului XX”.

Festivalul „Zilele Lugojului” este al treilea din cele patru festi-
valuri organizate în cadrul proiectului „GEMS OF THE ROMA-
NIAN AND SERBIAN FOLKLORIC THESAURUS –
Preservation and promotion of cultural traditions in Reşiţa, Lugoj
and Veliko Gradište” („NESTEMATE ALE TEZAURULUI FOL-
CLORIC ROMÂN ŞI SÂRB – Păstrarea şi promovarea tradiţiilor
culturale în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište”), după „Zilele Reşiţei”
şi „Zilele Veliko Gradište”.

Proiectul cu finanţare europeană nerambursabilă este derulat de
Municipiul Lugoj în parteneriat cu Municipiul Reşiţa şi Municipa-
litatea Veliko Gradište din Serbia în cadrul Programului IPA de Co-
operare Transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 3
Promovarea schimburilor între comunităţi, Măsura 3.3. Intensifica-
rea schimburilor în domeniul învăţământului, culturii şi sporturilor.

Proiectul are drept obiectiv general dezvoltarea unor relaţii so-
ciale şi culturale durabile în zona de graniţă româno-sârbă. Obiec-
tivul specific îl constituie păstrarea şi promovarea tradiţiilor
culturale specifice zonei de graniţă româno-sârbe prin organizarea
unor festivaluri folclorice în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište.

Bugetul total al proiectului este de 325.206,40 Euro, municipali-
tăţii lugojene revenindu-i 104.672,80 Euro. Finanţarea nerambur-
sabilă pentru Lugoj este de 102.579,34 Euro (98%), iar contribuţia
proprie este de 2.093,46 Euro (2%).

COMUNICAT DE PRESĂ

l Pe 22 iulie a fost dat
ordinul de începere a lucrărilor
la noul sens giratoriu aflat la in-
tersecţia străzilor Cloşca, Cri-
şan, Al. Astalaş, I. Dragalina şi
Hezerişului. „Crucea din zonă
va fi montată în centrul inter-
secţiei şi va fi iluminată arhi-
tectural. Lucrările au demarat
deja şi sunt executate de firma
Compact. Termenul de execuţie
este de 60 de zile, iar costul lu-
crărilor se ridică la 300.000
lei”, a declarat şeful executivu-
lui lugojean.

l A fost finalizată etapa
I de proiectare privind reabilita-
rea arhitecturală a clădirilor is-
torice din Piaţa J. C. Drăgan.
Lucrările vor viza în primă fază
clădirea Poliţiei Municipiului
Lugoj şi cea a fostei Securităţi,
aflate în stare avansată de de-
gradare.
l Se lucrează din plin la

cinematograful 3D, la bazinul
acoperit şi la ştrand. La acest
din urmă obiectiv a intervenit o
modificare de proiect, urmând

a fi realizat un pod suspendat
care va oferi o vedere foarte
frumoasă înspre râul Timiş.

l În perioada următoare
vor fi achiziţionate din Spania
încă 80 de bănci şi 50 de coşuri

de gunoi noi. Acestea vor fi fo-
losite pentru înlocuirea mobilie-
rului urban degradat aflat în
Parcul Poştei, Parcul Copiilor,

Parcul din Cotu Mic, precum şi
pe malurile Timişului.
l Pe 29 iulie a fost sem-

nat contractul de lucrări pentru
introducerea reţelelor de apă şi
canalizare în Cartierul Militari.

Dacă timpul va permite, lucră-
rile vor demara în cel mai scurt
timp, astfel încât cei care au
concesionat terenuri pentru
case să beneficieze de aceste
utilităţi. În ceea ce priveşte re-
ţeaua electrică a fost depusă o
contestaţie de către AEM Timi-
şoara. Consiliul Naţional de So-
luţionare a Contestaţiilor a
dispus reluarea procedurii de
achiziţie după noua metodolo-
gie.

Miercuri, 14 august a fost dat
ordinul de începere a lucrărilor
pentru introducerea reţelelor de
apă şi canalizare în Cartierul
Militari.
l Pe SEAP se află în

curs de validare achiziţia pentru
asfaltarea Splaiului Tinereţii de
la Podul de Beton până la Troiţa
din Cotu Mic.

Raoul Rusalin

Ştiri edilitare pe scurt

În ultima parte a lunii iulie, Poliţia Locală Lugoj a primit
în dotare patru scutere noi. Acestea sunt marca KYMCO, model
AGILITY City 50 4T. Capacitatea cilindrică a motorului este de
50cmc.

Scuterele sunt dotate cu sisteme de avertizare acustică şi
luminoasă şi sunt inscripţionate cu însemnele municipalităţii şi cu
denumirea Poliţiei Locale. Căştile de protecţie sunt model HI-
GHWAY, omologat în Uniunea Europeană pentru uzul poliţiei.
Scuterele au o garanţie de doi ani.

Noile dotări vor contribui la eficientizarea activităţii Po-
liţiei Locale, asigurându-le agenţilor lugojeni o mobilitate sporită
în cadrul intervenţiilor la care sunt solicitaţi.

Raoul Rusalin

Patru scutere noi pentru Poliţia Locală



Eftimie Murgu, crea-
torul învăţământului filozofic
românesc la Academia Mihăi-
leană din Iaşi, promotor, în
1848, pe Câmpia Libertăţii din
Lugoj, al aspiraţiilor sociale,
politice şi culturale ale români-
lor bănăţeni, este şi unul din
precursorii etnomuzicologiei
româneşti.

În anul 1830, Eftimie
Murgu (28 XII 1805, Rudăria,
azi Eftimie Murgu, jud. Caraş-
Severin – 12 V 1870, Buda-
pesta, reînhumat la Lugoj în 21
decembrie 1932, graţie diligen-
ţelor baritonului dr. Titus Ola-
riu, prefectul Lugojului) a
publicat studiul Wiederlegung
oder Abhandlung welche unter
dem Titel verkömmt: Erweiss,
dass die Wallachen nicht römis-
cher abkunft sind, und diess
nicht aus ihrer italienisch-sla-
vischen Sprache folgt. Mit me-

hreren Gründen vermehrt, und
in die wallachische Sprache
übersetzt durch S.[ava] T.[hö-
köly] in Ofen 1827; und Be-
weiss dass die Wallachen der
Römer unbezweifelte Nachköm-
mlinge sind; wozu mehrere
zweckmäßige kurze Abhandlun-
gen; endlich eine Anmerkung
über die in dem anhange vor-
kommende Antikritik desselben
S.T. beygefügt werden. Verfasst
von E. Murgu [Combaterea di-
sertaţiei apărute sub titlul:
„Dovadă că românii nu sunt de
obârşie romană şi că acest
lucru nu reiese din limba lor
italiano-slavă. Completată cu
mai multe argumentări şi tra-
dusă în limba română de S.T.,
Buda, 1827, şi Dovadă că ro-
mânii sunt urmaşii de necontes-
tat ai romanilor; în care scop se
adaugă câteva disertaţii adec-
vate. În fine, Observaţie privind

anticritica aceluiaşi S.T., cu-
prinsă în anexă. Redactat de E.
Murgu.”]. 

Teza lui Sava Thököly
fusese publicată la Halle, în
1823, fiind o replică cu caracter
defăimător la adresa capodope-
rei lui Petru Maior, Istoria pen-
tru începutul românilor în
Dacia (1812). Studiul lui
Murgu se constituia într-o ple-
doarie, bazată pe o amplă şi ri-
guroasă argumentaţie ştiinţifică
(istorică, folclorică şi filozo-
fică), în favoarea originii latine
a limbii române, continuând
polemica dintre Maior şi Kopi-
tar, interpolată de Damaschin
Bojincă, în anul 1828, în Ani-
madversario in dissertationem
Hallensen... [Răspundere dez-
gustătoare la cârtirea cea din
Halle în anul 1823]. 

Adausul muzical, al-
cătuit din trei „Romanische
Tänze” şi două „Schäfer Arien”

(arii păstoreşti) pentru pian, cu
o melodică specifică folclorului
bănăţean, şi patru melodii din
folclorul sârbesc reprezintă o
încercare de a construi un pie-
destal solid, printr-o pertinentă
analiză comparativă, pentru
susţinerea tezei sale privind la-
tinitatea românilor bănăţeni, ra-
portându-se la argumentele
oferite de stratul ancestral etno-
muzicologic. Exemplificările
muzicale sunt susţinute, în cu-
prinsul studiului, şi prin apli-
cate consideraţii teoretice:
„Într-adevăr, nu puţine caracte-
ristici ale unei naţiuni ni le
oferă muzica. […] Muzica nu
este un element de mică impor-
tanţă în caracterizarea unei na-
ţiuni. Cântecele naţionale
exprimă caracteristica gustului
naţional. Din acestea vor fi
plăsmuite obişnuitele Tanz-So-
naten, care vor da măsura crea-
ţiei şi gustului naţional, şi nu li

se va înfăţişa iubitorilor de mu-
zică o oglindă întunecată, când
se va crea în acest spirit”. Me-
lodiile româneşti au caracter
diatonic, fiind marcate însă şi
de unele inflexiuni modale. Pri-
mul exemplu muzical este dan-
sul Romana, despre care Ioniţă
(Niţă) Şepeţian, muzician ama-
tor, fratele preotului Lucian Şe-

peţian, dirijorul Corului din
Chizătău, a publicat un aplicat
studiu în „Familia”. Cele cinci
melodii inserate ca adaus de Ef-
timie Murgu în finalul studiului
său reprezintă una din primele
transcripţii în sistemul guidonic
ale unor cântece româneşti. 

Dr. Constantin-Tufan Stan
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Personalităţi lugojene
Eftimie Murgu, precursor al etnomuzicologiei româneşti

Marius Bacriu – sculptor,
restaurator, preşedintele Uni-
unii Artiştilor Plastici – Filiala

Lugoj (născut la Sibiu, în 1968;
absolvent, în 2004, al Universi-
tăţii de Vest din Timişoara) –, a

avut duminică, 7 iulie, de la ora
17.00, la Palatul Brâncovenesc
de la Mogoşoaia, vernisajul ex-
poziţiei de sculptură „Orizont
interior”.

Expoziţia a fost verni-
sată de doamna Doina Mândru
– istoric şi critic de artă, direc-
torul Palatului Brâncovenesc –
şi de Mihai Plămădeală – istoric
şi teoretician de artă. Despre

sculptorul lugojean Marius Ba-
criu, doamna director Doina
Mândru spune: „Este un artist
deplin format în tradiţia pos-
tmodernă a lemnului. Abor-
dându-l sub specia poeziei, ca
interfaţă între orizontul interior
şi imaginarul istoriei, sau des-
chizându-l spre nemărginire cu
maximă ştiinţă a supunerii ma-
terialului până la fragilitatea

unei dantele, Bacriu are mereu
în memorie repere esenţiale ale
umanităţii. Obiectele sale cu
multiple feţe şi deschideri au nu
doar o aparenţă arhaică, ci or-
ganicitate deplină, ca ecou al
straturilor de civilizaţie care
hrănesc din profunzime imagi-
naţia sculptorului contempla-
tor”.

Expoziţia este des-

chisă în perioada iulie – august
2013. Organizatorii acestei ex-
poziţii sunt Centrul Cultural
„Palatele Brâncoveneşti” şi
Consiliul General al Municipiu-
lui Bucureşti. Fotografiile din
cadrul vernisajului şi al expozi-
ţiei sunt realizate de Alexandru
Constantinescu.

Adriana Weimer

Marius Bacriu – expoziţie de sculptură la Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia

Uniunea Artiştilor
Plastici – Filiala Lugoj şi Pri-
măria Municipiului Lugoj au
organizat, în ziua de 15 august
– sărbătoarea Sfintei Marii, în
cadrul „Zilelor Lugojului”, de
la ora 19.30, expoziţia de artă
plastică „Arta ca existenţă – Sa-
lonul Artelor Vizuale Lugoj
2013”, expoziţie anuală, deve-
nită o tradiţie la Galeria „Pro
Arte” din Lugoj.

La vernisaj, alături de
oficialităţi locale – prof. ing.
Francisc Boldea – primarul Lu-
gojului, Patricia Ghemeş – con-
silier cultural – şi de membrii
delegaţiilor străine ale oraşelor
înfrăţite cu Lugojul – invitaţi de
onoare la Zilele Lugojului (care

au cuprins: Festivalul de Fol-
clor „Ana Lugojana” şi Ruga
Lugojană), au fost prezenţi:
Ioan Szekernyés – critic de artă,
preşedintele Uniunii Artiştilor
Plastici din Timişoara; Suzana
Fântânariu – prof. univ. dr. în
cadrul Facultăţii de Arte şi Des-
ign a Universităţii de Vest din
Timişoara; Ioan Iovan – critic şi
istoric de artă, vicepreşedintele
Uniunii Artiştilor Plastici din
Timişoara; Silviu Orăviţan –
fostul director al Galeriei „Pro
Arte” din Lugoj (între anii 1985
– 2006); Marius Bacriu – scul-
ptor, preşedintele Filialei Lugoj
a Uniunii Artiştilor Plastici; La-
dislau Pokker – sculptor, fostul
preşedinte al filialei lugojene a

U.A.P.; prof. dr. Alexandru Do-
roghi – critic de artă. 

Expoziţia Salonului de
Arte Vizuale din acest an de la
Galeria „Pro Arte” din Lugoj a
fost denumită „Arta ca exis-
tenţă” după cartea-album „Arta
ca existenţă” semnată de Ioan
Iovan, apărută în 2002.

În cadrul expoziţiei
Salonului Artelor Vizuale
Lugoj 2013 au lucrări expuse
artiştii plastici lugojeni: Ioan
Iovan, Silviu Orăviţan, Marius
Bacriu, Silvia Bloch (fosta di-
rectoare a Galeriei „Pro Arte”
din Lugoj), Vladimir Streletz,
Eugenia Olar, Flora Răducan,
Ladislau Pokker, Silviu Nop-
cea, Laura Pokker, Gabriel Vis-
nyei, Dorina Zah, Constantin
Onae, Carmen Cecilia Olar,
Mihai Moroz, Viorica Bocioc,
Cristian Harca. 

Evenimentul a fost
prezentat, într-un mod deosebit,
de specialiştii Ioan Szekernyés,
Suzana Fântânariu, Ioan Iovan,
Marius Bacriu şi Alexandru
Doroghi, care au subliniat fap-
tul că această expoziţie a picto-
rilor şi sculptorilor lugojeni îşi
propune „să întoarcă arta spre
lume şi lumea spre artă”.

Adriana Weimer

Salonul Artelor Vizuale 
„Arta ca existenţă”, Lugoj 2013

Miercuri, 14 august, a avut
loc redeschiderea Muzeului de
Istorie, Etnografie şi Artă Plas-
tică prin inaugurarea expoziţiei
permanente de etnografie. In-
augurarea s-a făcut în prezenţa
Primarului Municipiului
Lugoj, prof. ing. Francisc Bol-
dea, a primarilor din oraşele
înfrăţite Jena şi Szekszard,
domnii Albrecht Schröter şi
Horvath Istvan, a reprezentan-
ţilor administraţiei judeţene,
naţionale şi locale, precum şi a
unui public numeros.

În ansamblul ei, expoziţia
permanentă, a cărei concepţie
ştiinţifică aparţine muzeogra-
fei Daciana Vuia, prezintă
complexitatea vieţii materiale
şi spirituale a locuitorilor
zonei. Frumuseţea portului po-
pular din zona Lugojului este
înfăţişat printr-o serie de cos-
tume reprezentative, tradiţia
purtării acestora fiind ilustrată
prin imagini inedite de epocă
de la sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX. Spiri-
tualitatea specific bănăţeană a
fost pusă în valoare printr-o
serie de icoane reprezentative,
prezente în viaţa şi casele lo-
cuitorilor din mediul rural bă-

năţean. Cotidianul ambiental
de la cumpăna secolelor XIX -
XX a fost redat prin amenaja-
rea unei tinde caracteristice
zonei Lugojului şi a unei ca-
mere de locuit. Principalelor
îndeletniciri din trecut – agri-
cultura, olăritul şi prelucrarea
pieilor – le-au fost rezervate
spaţii ample prin reconstituirea
unor ateliere şi prezentarea
principalelor unelte. Piaţa, spa-
ţiul unde tradiţionalul interac-

ţionează cu modernul, este re-
prezentată prin reconstituirea
unei zone în care sunt expuse
diferitele mărfuri tradiţionale
în epocă.

Deosebit de amplă şi expli-
cită, expoziţia se adresează,
prin reprezentativitatea şi bo-
găţia exponatelor, tuturor lugo-
jenilor ce doresc să cunoască
un fragment dintr-un cotidian
nu prea îndepărtat.

Răzvan Pinca

Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă
Plastică a fost redeschis
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Luni,12 august, la
ora 19.00, pe noua scenă ame-
najată pe platoul Casei de Cul-
tură a Sindicatelor a fost
deschis oficial Festivalul In-
ternaţional de Folclor „Ana
Lugojana”, eveniment tradi-
ţional pentru municipiul Lugoj
ajuns la a XII-a ediţie.

Evenimentul a fost
prefaţat de parada portului po-
pular care s-a desfăşurat cu în-
cepere de la ora 18.30 pe
traseul: strada Ion Huniade –
Primăria Municipiului Lugoj –
platoul Casei de Cultură a Sin-
dicatelor.

Au luat cuvântul pri-
marul Francisc Boldea, prof.
dr. Ciprian Cipu, directorul
Centrului Judeţean de Cultură
şi Artă, şi directorul festivalu-
lui, maestrul coregraf Puiu
Munteanu.

Festivalul Internaţio-
nal de Folclor „Ana Lugo-

jana” se desfăşoară din doi în
doi ani. Ediţia din acest an a
avut loc în perioada 11 - 15
august, la ea participând an-
sambluri folclorice din ţară şi
de peste hotare. Din străinătate
au fost prezente la festival ur-
mătoarele formaţii: „Mindia”
- Georgia; „Fogem” - Cipru;
„Tokat Valiligi” - Turcia;
„Bartina” - Ungaria; „Kud 8
Oktobar” - Macedonia.

Formaţiile folclorice
din România care au luat parte
la eveniment au fost: Ansam-
blul „Trandafir de la Mol-
dova” - Huşi; Ansamblul
„Dobrogeanca” - Ovidiu; An-
samblul „Hora Belinţului” -
Belinţ; Ansamblul „Zestrea
Gugulanului” - Bolvaşniţa;
Ansamblul „Gugulanul” -
Borlova; Ansamblul „Doina
Timişului” - Timişoara; An-
samblul „Ghiocelul” - Giroc;
Ansamblul Folcloric „Roma-

naţi” - Caracal; Ansamblul
„Timişul” - Timişoara; An-
samblul Folcloric „Lugojana”
- Lugoj.

În data de 14 august,
la ora 9:30, delegaţiile forma-
ţiilor artistice participante la
festival, însoţite de maestrul
Puiu Munteanu, au fost pri-
mite de către primarul Fran-
cisc Boldea la sediul Primăriei
Municipiului Lugoj. La întâl-
nire a participat şi Dr. Al-
brecht Schröter, primarul
oraşului Jena, aflat în Lugoj cu
prilejul aniversării a 30 de ani
de parteneriat şi a Rugii Lugo-
jene.

Reprezentaţiile for-
maţiilor folclorice au fost
foarte apreciate şi răsplătite cu
aplauze de publicul lugojean
prezent în număr mare pe
toată durata festivalului.

Aurel Jurubiţă

În data de 19 iunie,
aniversarea celor 30 de ani de
parteneriat dintre Jena şi Lugoj
a fost marcată în oraşul înfrăţit
din Germania printr-o şedinţă
solemnă a Consiliului Local din
Jena. Cu acea ocazie, primarul
Francisc Boldea a invitat o de-
legaţie din Jena la Lugoj pentru
a participa la manifestările oca-
zionate de Ruga Lugojeană şi
pentru a marca jubileul înfrăţirii
dintre cele două oraşe şi în ora-
şul nostru.

Municipalitatea din
Jena a onorat invitaţia şi, ca do-
vadă a importanţei pe care o
acordă legăturii cu oraşul nos-
tru, delegaţia a fost condusă de
primarul general Dr. Albrecht
Schröter şi a cuprins o seamă de
personalităţi care şi-au adus de-
a lungul timpului o contribuţie
însemnată la dezvoltarea relaţii-
lor dintre cele două oraşe. Ast-
fel, au fost prezenţi la Lugoj
consilierii locali Jürgen Has-
chke şi Norbert Comouth, Mar-

tin Fürbock, manager al Stad-
twerke Jena, Robert Rauschel-
bach, preşedinte al Asociaţiei
de Prietenie Jena-Lugoj, Step-
han Golombiewski, membru în
cadrul aceleiaşi asociaţii, Wer-
ner Waschina, şef al departa-
mentului apă-canal de la
Stadtwerke Jena, şi Roland
Döpel din partea Unităţii de
Pompieri Jena.

Şedinţa solemnă de
aniversare a celor 30 de ani de
parteneriat cu Jena s-a desfăşu-
rat în 14 august, cu începere de
la ora 11.00, în Sala de Consiliu
a Primăriei. Oaspete de onoare
a fost Rolf Maruhn, consulul
Germaniei la Timişoara. Au
participat, de asemenea, sub-
prefectul Liliana Oneţ, senato-
rul Ioan Iovescu, deputatul
Sorin Stragea, consilieri locali,
reprezentanţi ai mass media şi
ai instituţiilor publice locale.

În deschidere, după intonarea
imnurilor de stat ale României
şi Germaniei, primarul Francisc

Boldea a evocat importanţa par-
teneriatului cu Jena. „Deşi sun-
tem înfrăţiţi cu opt oraşe
europene, inima noastră bate
pentru Jena într-un mod unic,
iar legătura cu dumneavoastră
este de departe cea mai veche,
cea mai puternică şi cea mai
rodnică dintre toate”, a spus
printre altele şeful executivului
lugojean.

În continuare, ca semn
de preţuire pentru prietenia ne-
întreruptă timp de 30 de ani cu
oraşul german, primarul Fran-

cisc Boldea a înmânat primaru-
lui general al oraşului Jena, Dr.
Albrecht Schröter, distincţia
„Cheia Oraşului”.

A luat apoi cuvântul
primarul Jenei care a mulţumit
pentru căldura cu care a fost în-
tâmpinată delegaţia germană şi
a adresat la rândul său cuvinte
de apreciere pentru parteneria-
tul dintre cele două oraşe, dând
asigurări că municipalitatea din
Jena va susţine în continuare
dezvoltarea relaţiilor pe toate
planurile cu Lugojul şi că va

sprijini în măsura posibilităţilor
municipiul nostru.

Au mai luat cuvântul
consulul Rolf Maruhn şi sub-
prefectul Liliana Oneţ care au
avut de asemenea cuvinte de
apreciere la adresa bunelor re-
laţii dintre Lugoj şi Jena.

În încheiere, primarul
Francisc Boldea l-a invitat pe
Dr. Albrecht Schröter să sem-
neze în Cartea de Onoare a Mu-
nicipiului Lugoj. În pauzele
dintre luările de cuvânt artiştii
care compun Duo Colompar au

încântat asistenţa cu momente
artistice pline de virtuozitate.

După încheierea şe-
dinţei festive, în faţa Primăriei,
a avut loc predarea către muni-
cipalitatea noastră a maşinii
pentru desfundarea canalizării
prin absorbţie, utilaj achiziţio-
nat la un preţ simbolic cu ajuto-
rul hotărâtor al municipalităţii
din oraşul partener. Tot cu acest
prilej a fost predat şi un micro-
buz pentru intervenţii destinat
unităţii de pompieri din Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Şedinţa solemnă a
Consiliului Local al Municipiu-
lui Lugoj dedicată aniversării a
20 de ani de înfrăţire între
Lugoj şi Szekszárd a început în
data de 14 august, la ora 17:00,
cu intonarea imnurilor de stat
ale României şi Ungariei.

Delegaţia din oraşul
maghiar înfrăţit a fost condusă
de primarul Horváth István şi i-
a avut în componenţă pe consi-
lierii locali Laszlo Kővári şi
Gyula Tóth, precum şi pe Attila
Berlinger şi Judit Birtalan. De
asemenea, au fost prezenţi şi
mai mulţi reprezentanţi ai Aso-
ciaţiei de Prietenie Szekszárd -
Lugoj.

Szekszárd este prima
municipalitate cu care Lugojul
s-a înfrăţit după Revoluţia din
1989. Pentru a înţelege mai
bine cum a luat naştere această
prietenie, se impune o mică in-
cursiune în istorie, în secolul al
XIX-lea.

În anii 1860, numeroşi
colonişti din Szekszárd şi din
judeţul maghiar Tolna se stabi-
lesc în partea de est a actualului
judeţ Timiş, întemeind localita-
tea Bunyaszekszárd sau Bunea
Mică.

În anul 1992, un arhi-
var din Szekszárd, Kaczián
János, descoperă această pre-
ţioasă informaţie istorică şi por-
neşte pe urmele înaintaşilor săi.
Cercetările îl conduc prin
Lugoj, unde stabileşte primele
contacte cu reprezentanţii co-
munităţii maghiare locale.
Ajuns în Bunyaszekszárd sau

Bunea Mică, Kaczián János gă-
seşte un sat complet depopulat
şi află că locuitorii săi s-au sta-
bilit în localităţile învecinate,
printre care şi Lugojul.

Contactele Szekszárd

-Lugoj se înmulţesc şi devin
oficiale în scurt timp. De aici şi
până la înfrăţire nu a mai fost
decât un singur pas, aceasta
fiind parafată la 28 mai 1993 de
către primarii Virgil Turcan şi
Kocsis Imre Antal.

Pentru buna relaţie cu Szek-
szárdul a cântărit mult şi faptul
că maghiarii constituie cea mai
însemnată minoritate în Lugoj,
reprezentând 10% din populaţia
totală şi aducându-şi aportul,
alături de celelalte minorităţi, la
dezvoltarea economică, socială
şi culturală a municipiului de pe
Timiş.

Un rol activ la dezvol-
tarea parteneriatului nostru l-au
jucat şi Asociaţia de Prietenie
Lugoj-Szekszárd, consilierii lo-

cali ai UDMR şi fostul vicepri-
mar al oraşului, Pozsar Iosif. De
altfel, reprezentanţii asociaţiilor
de prietenie din Lugoj şi Szek-
szárd sunt sufletul parteneriatu-
lui dintre cele două oraşe şi
comunităţi.

În urma acţiunilor des-
făşurate împreună cu partenerii
maghiari din Szekszárd, dar şi a
sprijinului pe care ei ni l-au
acordat, Consiliul Europei a de-
cernat Municipiului Lugoj DI-
PLOMA DE ONOARE în anul
1999 şi STEAGUL EUROPEI
în 2000.

În cadrul parteneriatu-
lui dintre cele două oraşe au
fost organizate tabere anuale de
elevi la Szekszárd şi la Lugoj,
manifestări culturale şi spor-
tive, concursuri de bogrács,
prietenii maghiari aducând şi
donaţii la Spitalul Municipal şi
sprijinind Biserica Reformată.

În semn de profundă
preţuire pentru prietenia neîn-
treruptă timp de 20 de ani a ora-
şului Szekszárd, primarul
Francisc Boldea i-a acordat pri-
marului Horváth István cea mai
frumoasă şi apreciată distincţie
a oraşului nostru, „Cheia Lugo-
jului!” De asemenea, primarul
Horváth István a semnat în Car-
tea de Onoare a Municipiului
Lugoj.

Şi la această şedinţă
festivă, între luările de cuvânt
ale celor doi primari, formaţia
Duo Colompar a delectat asis-
tenţa prin piesele româneşti şi
maghiare interpretate la vioară
şi pian.

20 de ani de înfrăţire între
Lugoj şi Szekszárd

Festivalul Internaţional de
Folclor „Ana Lugojana”

30 de ani de parteneriat cu Jena (Germania)
A fost aniversat cel mai fructuos parteneriat al Lugojului
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

(DALI) pentru lucrarea de investiţie „Sistematizare arhitecturală a faţade-
lor clădirilor din Piaţa J. C. Drăgan – Tronsonul I – Renovare şi reabili-

tare faţade clădire istorică Piaţa J. C. Drăgan nr. 5” 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie

(DALI) pentru lucrarea de investiţie „Sistematizare arhitecturală a faţadelor clă-
dirilor din Piaţa J. C. Drăgan – Tronsonul I – Renovare şi reabilitare faţade clădire
istorică Piaţa J. C. Drăgan nr. 5, conform Proiectului nr. 61-2/2013, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 118 din 01.08.2013

HOTĂRÂREA
privind acordarea distincţiei „CHEIA ORAŞULUI”

domnului Horvath Istvan, Primarul oraşului Szekszard

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului Management Proiecte, Programe nr. 46758 din 22.07.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 25.10.2012 privind instituirea distincţiilor

„TITLUL DE EXCELENŢĂ” şi „CHEIA ORAŞULUI” şi aprobarea Regulamentului pentru acor-
darea acestora;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic - Se acordă distincţia „CHEIA ORAŞULUI” domnului Hor-

vath Istvan, Primarul oraşului Szekszard, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de par-
teneriat între oraşele Lugoj şi Szekszard.

Nr. 115 din 01.08.2013

HOTĂRÂREA
privind acordarea distincţiei „CHEIA ORAŞULUI”

domnului Albrecht Schröter, Primarul general al oraşului Jena

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului Management Proiecte, Programe nr. 46755 din 22.07.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 25.10.2012 privind instituirea distincţiilor

„TITLUL DE EXCELENŢĂ” şi „CHEIA ORAŞULUI” şi aprobarea Regulamentului pentru acor-
darea acestora;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic - Se acordă distincţia „CHEIA ORAŞULUI” domnului Al-

brecht Schröter, Primarul general al oraşului Jena, cu ocazia împlinirii a 30 de ani
de parteneriat între oraşele Lugoj şi Jena.

Nr. 114 din 01.08.2013

HOTĂRÂREA
privind acordarea distincţiei „CHEIA ORAŞULUI”

sportivului Ştefan Gheorghiţă

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului Management Proiecte, Programe nr. 46760 din 22.07.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 25.10.2012 privind instituirea distincţiilor

„TITLUL DE EXCELENŢĂ” şi „CHEIA ORAŞULUI” şi aprobarea Regulamentului pentru acor-
darea acestora;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic - Se acordă distincţia „CHEIA ORAŞULUI” sportivului Şte-

fan Gheorghiţă, care a reprezentat cu cinste oraşul Lugoj şi România la Univer-
siada de vară, desfăşurată în Kazan – Rusia, cucerind medalia de aur la lupte libere.

Nr. 113 din 01.08.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

(DALI) pentru lucrarea de investiţie „Sistematizare arhitecturală a faţade-
lor clădirilor din Piaţa J. C. Drăgan – Tronsonul I – Renovare şi reabilitare

faţade clădire istorică Piaţa J. C. Drăgan, sediul Poliţiei municipale” 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie

(DALI) pentru lucrarea de investiţie „Sistematizare arhitecturală a faţadelor clă-
dirilor din Piaţa J. C. Drăgan – Tronsonul I – Renovare şi reabilitare faţade clădire
istorică Piaţa J. C. Drăgan, sediul Poliţiei municipale”, conform Proiectului nr.
61-1/2013, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 117 din 01.08.2013

HOTĂRÂREA
privind atribuirea în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma,

Greco – Catolică de Lugoj, a terenului în suprafaţă de 3.000 mp, situat în
municipiul Lugoj, str. Herendeştiului, nr. 9 bis, înscris în C.F. nr. 402377

Lugoj, C.F. vechi nr. 3621, nr. top. 832 – 856/22/a/2 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 46581 din

22.07.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 243 din 28.08.2003,

privind atribuirea în folosinţă gratuită a 3.000 mp teren situat în Lugoj, str. Herendeştiului, în fa-
voarea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco – Catolică de Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – (1) Se atribuie în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma,

Greco – Catolică de Lugoj, terenul în suprafaţă de 3.000 mp, situat în municipiul
Lugoj, str. Herendeştiului, nr. 9 bis, înscris în C.F. nr. 402377 Lugoj, C.F. vechi
nr. 3621, nr. top. 832 – 856/22/a/2, teren aferent construcţiei în care funcţionează
Centrul Educativ Socio-Sanitar „Sf. Ioana Antida”.

(2) În conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea nr. 239/2007, privind re-
glementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor
de cult, imobilul ce face obiectul alineatului (1) nu va putea fi înstrăinat şi nu-i
va putea fi schimbată destinaţia timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului
de proprietate.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Local nr. 243 din 28.08.2003, privind atribuirea în folosinţă gratuită
a 3.000 mp teren situat în Lugoj, str. Herendeştiului, în favoarea Episcopiei Ro-
mâne Unită cu Roma, Greco – Catolică de Lugoj.

Nr. 116 din 01.08.2013
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La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, se alege un comitet executiv,
format din preşedinte şi un cenzor sau o comisie de cenzori, hotărându-se şi durata mandatelor
membrilor. „Preşedintele este candidatul care va obţine cel mai mare număr de voturi sau oricare
alt membru al comitetului ales prin voinţa sa şi a majorităţii proprietarilor din cadrul adunării
generale”, ne-a spus Vasile Lazăr, preşedintele F.A.P.L.

l Îşi asumă obligaţii în numele asociaţiei
Preşedintele reprezintă asociaţia de proprietari în derularea contractelor, asumându-şi obligaţii

în numele acesteia. Acelaşi rol îl are şi în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie
împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile sau în procesele în care un proprietar
contestă o hotărâre a adunării generale. Asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe
toată durata de existenţă a acesteia. Gestionează, împreună cu membri comitetului, situaţiile ex-
cepţionale de criză.

l Propune măsuri împotriva celor care încalcă regulile
Tot preşedintele asociaţiei supraveghează aplicarea hotărârilor adunării generale, respectarea

prevederilor statutului şi acordului de asociere şi aplicarea deciziilor comitetului executiv. În plus,
poate propune comitetului executiv sau adunării generale măsuri împotriva celor care nu respectă
regulile, regulamentele şi deciziile asociaţiei. Preşedintele urmăreşte şi îndeplinirea obligaţiilor
proprietarilor şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi a celorlalte documente privitoare la
activitatea asociaţiei.

l Amenzi de până la 3.000 de lei
Dacă nu-şi îndeplineşte atribuţiile, preşedintele asociaţiei răspunde personal sau în solidar cu

membrii comitetului în faţa legii şi a proprietarilor pentru daunele şi prejudiciile cauzate. Neîn-
deplinirea atribuţiilor preşedintelui se sancţionează cu amendă de la 500 la 3.000 lei.

l Preşedintele poate fi remunerat pe baza unui contract de
mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data
adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli. 

l Atribuţiile preşedintelui pot fi îndeplinite de vicepreşe-
dinte

Atunci când preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi în-
deplinite de un vicepreşedinte. Acesta din urmă este numit de preşedintele asociaţiei dintre mem-
brii comitetului executiv, urmând ca, în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat
indisponibilitatea, să fie convocată o adunare generală pentru alegerea unui nou preşedinte.

l Ştampila asociaţiei de proprietari se păstrează şi se fo-
loseşte numai de preşedinte sau de către vicepreşedinte.

l În situaţii deosebite, preşedintele asociaţiei de proprie-
tari poate numi temporar, dintre membrii comitetului executiv, un vi-
cepreşedinte căruia îi poate delega atribuţiile sale.

Vasile Lazăr, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari Lugoj

Program de relaţii cu publicul:Program de relaţii cu publicul:

l Preluare acte pentru cărţi de identitate:

Luni, marţi şi joi 08:30 – 12:00
Miercuri 12:00 – 17:00

l Eliberare acte:

Luni, marţi şi joi 14:00 – 16:30
Vineri 10:00 – 14:00

PROGRAM CASIERIE PRIMĂRIE:PROGRAM CASIERIE PRIMĂRIE:

Luni, marţi şi joi 08:00 – 15:00
Miercuri 08:00 – 15:00 şi 15:30 – 17:00
Vineri 08:00 – 14:00

În vederea realizării unei evidenţe corecte
a populaţiei, vă facem cunoscut că, potrivit prevede-
rilor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la îm-
plinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să
solicite eliberarea actului de identitate şi persoana fi-
zică are obligaţia ca, înainte de expirarea termenului
de valabilitate a actului de identitate cu cel puţin 15
zile, să solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Invităm toate persoanele care au împlinit
vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de identitate, precum
şi pe cele ale căror acte de identitate au termenul de
valabilitate expirat sau, din diverse motive, nu mai
deţin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se pre-
zinte la sediul Compartimentului Evidenţa Persoane-
lor din Lugoj, Piaţa J.C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliţiei
Municipiului Lugoj - parter), pentru a solicita elibe-
rarea 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.

Agenţiile pentru Pro-
tecţia Mediului nu vor da ac-
ceptul pentru incendierea
terenurilor în scopul eliberării
acestora de resturile vegetale
rezultate în urma recoltării.

Având în vedere fap-
tul că în ultima perioadă au
avut loc incendieri fără infor-
marea şi obţinerea în prealabil
a documentelor necesare din
partea autorităţilor competente,
ţinând cont de temperaturile ri-
dicate şi de seceta deja insta-
lată, de pagubele materiale şi
chiar omeneşti care nu au fost
puţine în ultimul timp, atragem
atenţia asupra importanţei res-
pectării prevederilor legislative
privind aceste activităţi.

Conform prevederilor
OUG 195/2005, modificată şi
aprobată prin Legea 265/2006
privind protecţia mediului, de-
ţinătorii legali de terenuri nu
ard miriştile, stuful, stufărişu-
rile sau vegetaţia ierboasă fără
acceptul autorităţii competente
pentru protecţia mediului şi

fără informarea în prealabil a
serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă. De
asemenea, arderea miriştilor şi
a resturilor vegetale este strict
interzisă, dacă nu se impune ca
o măsură de carantină fitosani-
tară, pentru prevenirea răspân-
dirii unor boli sau dăunători
specifici.

De aceea, Agenţiile pentru
Protecţia Mediului vor emite, la
solicitarea deţinătorilor legali
de terenuri, acceptul pentru
desfăşurarea activităţii de in-
cendiere doar în cazurile care
se încadrează în situaţia sus-
menţionată şi în baza următoa-
relor acte:

- notificare către I.S.U. din
care să reiasă asumarea confor-
mării cu următoarele prevederi
ale ORDINULUI Nr.163 din
28 februarie 2007 pentru apro-
barea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor:

- arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deşeurilor şi a altor
materiale combustibile se face

în locuri special amenajate ori
pe terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului
la vecinătăţi, asigurându-se su-
pravegherea permanentă a ar-
derii, precum şi stingerea
jarului după terminarea activi-
tăţii.

- arderea miriştilor se face
numai după luarea măsurilor ce
se impun pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi,
asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii.

Lucrările menţionate se exe-
cută numai pe baza unui permis
de lucru cu focul deschis.

- notificare către G.N.M. -
Comisariatele Judeţene;

- act doveditor de la Direcţia
Fitosanitară privind prezenţa
bolilor sau dăunătorilor pe tere-
nurile ce fac obiectul solicitării;

- acceptul primarilor din lo-
calitatea / localităţile pe care se
află situat terenul.

Aurelian Mustaţă

Arderea miriştilorArderea miriştilor

Eliberarea Cărţii de IdentitateEliberarea Cărţii de Identitate

Monica Otilia David

Atribuţiile 
preşedintelui 

asociaţiei 
de proprietari 
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Monitorul de Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj, în cola-
borare cu Clubul motociclistic Road Patrol MC,
filiala Lugoj, a organizat în perioada 2-4 august,
la Lugoj, a doua ediţie a festivalului în aer liber
„Rock pe două roţi”, cu participarea mai multor
formaţii de renume din ţară şi din străinătate.
Evenimentul a avut loc la baza sportivă a fostului
Liceu Agricol de pe Calea Timişoarei – km 3.

Vineri şi sâmbătă, începând cu orele 19.00, au
susţinut concerte formaţiile AB/CD (Ungaria),
Gothic (Petroşani), Vespera (Cluj), Pandora (Ti-
mişoara), Dirty Shirt (Seini), Guerrillas (Cluj),
Untold Faith (Carei), Addiction (Brăila), Har-

mony (Petroşani), Grave for sale (Timişoara) şi
Reversed (Lugoj). Surpriza festivalului a fost
come-back-ul, după mulţi ani, al trupei locale
Anarchia.

Sâmbătă, 3 august, la ora 11.00, a avut
loc turul de onoare prin oraş, la care, alături de
motociclişti, au participat şi bicicliştii din cadrul
Clubului de Turism Concordia, promotorii cam-
paniilor „Lugojul pedalează”.

La festivalul „Rock pe două roţi” au
participat peste 500 de motociclişti atât din ţară,
cât şi din străinătate.

Liviu Savescu

În acest an, capul de
afiş al spectacolelor organizate
pe platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor din Lugoj cu prile-
jul Rugii Lugojene l-a constituit
celebra şi longeviva trupă de
rock din ţara vecină, Serbia, Ba-
jaga i Instruktori. 

În deschiderea concer-
telor organizate în seara zilei de
15 august, tânăra trupă din Jena,
Bjelomorkanal, a surpins plăcut
asistenţa cu un sound curat şi
original, imprimat şi de folosi-
rea inspirată a instrumentelor de
suflat.Tinerii artişti din Jena au
fost sustinuţi din public şi de
către delegaţia germană în
frunte cu primarul Jenei, Dr. Al-
brecht Schröter.

Atmosfera a fost pre-
gătită în continuare de trupa

Desant din Timişoara, cea care
a fost prezentă în Lugoj şi cu
prilejul Revelionului.

Încă de la primele
acorduri, Bajaga i Instruktori a
cucerit publicul, reuşind un
show de excepţie. Minute în şir,
spectatorii lugojeni au vibrat la
unison cu artiştii, i-au surprins
chiar pe aceştia fredonând
uneori refrenul unor melodii,
dovedindu-se cunoscători ai fe-
nomenului muzical Bajaga i In-
struktori. 

Numele trupei vine de
la cel care în 1983 şi-a despărţit
destinul de cel al nu mai putin
celebrei trupe de hard-rock în
care activa pe atunci, Riblja
Čorba. Este vorba de chitaristul
Momčilo Bajagić „Bajaga”,
care a decis să compună piese

într-un stil diferit de cel al tru-
pei în care activa pe atunci.
Succesul imediat al noilor sale
piese a însemnat de fapt apariţia
formaţiei Bajaga i Instruktori,
trupă care s-a impus rapid şi
care de-a lungul anilor a avut un
succes răsunător în fosta Iugo-
slavie şi nu numai. Piese ca
Ruski voz, 442 do Beograda,
Plavi safir, Godine prolaze i-au
propulsat în centrul atenţiei iar
albumul „Sa druge strane jas-
tuka” este considerat a fi unul
din cele mai bune albume pop-
rock din spaţiul fostei Iugosla-
vii.

Pe scena din Lugoj ar-
tiştii din ţara vecină s-au dove-
dit a fi profesionişti adevăraţi,
au electrizat realmente publicul
într-un show care a durat
aproape două ore, iar ultima

piesă, un bis la solicitarea spec-
tatorilor, a prins începutul focu-
rilor de artificii care a consfinţit
încheierea unei seri cu adevărat

minunate la Lugoj. Nu puţini au
fost aceia din rândul spectatori-
lor care, pe bună dreptate, au
considerat că Bajaga i Instruk-

tori a fost cea mai bună trupă
care a concertat în oraşul nostru
până în prezent.

Aurel Jurubiţă

Legendara trupăLegendara trupă
Bajaga i InstruktoriBajaga i Instruktori
a cucerit publicula cucerit publicul
lugojeanlugojean

Festivalul „Rock pe două roţi”
la a doua ediţie

Echipa de lupte a
CSM Lugoj a câştigat un nou
titlu de campioană naţională la
lupte libere. Cu ocazia Turneu-
lui Final al Campionatului 
Naţional de Lupte Libere, des-

făşurat în perioada 19-20 iulie
la Lugoj, echipa locală a învins
categoric celelalte trei contra-
candidate la titlu, şi anume
CSM Timişoara, Dinamo Bra-
şov şi CSM Sfântu Gheorghe.

Este al cincilea titlu de cam-
pioni naţionali cucerit în ultimii
şase ani şi al şaselea din palma-
resul echipei.

„Aş vrea să vă infor-
mez că am propus Consiliului
Local Lugoj acordarea distinc-
ţiei Cheia Oraşului sportivului
Ştefan Gheorghiţă, legitimat la
CSM Lugoj, care a reprezentat
cu cinste Lugojul şi România la
Universiada de Vară de la
Kazan, Rusia, cucerind medalia
de aur la lupte libere. Pentru
performanţa obţinută voi pro-
pune Consiliului acordarea
unui premiu special de 30.000
de lei”, a subliniat primarul
Francisc Boldea.

Raoul Rusalin

Echipa de lupte a 
CSM Lugoj la al şaselea titlu 

de Campioană naţională


