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În ultima parte a lunii august
şi la începutul lunii septembrie
vremea a fost prielnică şi a per-
mis desfăşurarea în cele mai
bune condiţii a lucrărilor la
toate obiectivele de investiţii de
pe teritoriul oraşului nostru. 

La unul dintre cele mai im-
portante obiective, respectiv
noul pod pietonal peste Râul
Timiş s-au realizat în această
perioadă o serie de lucrări de o
importanţă deosebită. „Lucră-
rile la pod încep să se încadreze
în grafic. La finele săptămânii
trecute au fost prezenţi la faţa
locului toţi specialiştii implicaţi
în realizarea acestei investiţii.

Vineri, 30 august s-a făcut pre-
tensionarea grinzii de 48 de
metri lungime la 200 tone forţă,
stabilindu-se o săgeată pozitivă
de 10 cm.  Mâine, 4 septem-
brie, se va turna betonul pe
toată suprafaţa grinzii urmând
o perioadă de 28 de zile pentru
întărirea betonului. După
aceea va avea loc o nouă pre-
tensionare a grinzii”, declara
primarul Francisc Boldea în
data de 3 septembrie. Într-ade-
văr lucrările de turnare a beto-
nului pe principala grindă a
podului s-au desfăşurat cu suc-
ces în 4 septembrie. În paralel,
pe ambele maluri s-au executat

operaţiuni de consolidare mon-
tându-se cuşti care au fost um-
plute cu piatră. În perioada în
care se aşteaptă întarirea beto-
nului de pe grinda principală,
se pregăteşte şantierul şi se
execută lucrările premergă-
toare montării ultimelor grinzi
de beton. La ambele capete ale
podului treptele sunt deja reali-
zate. După montarea grinzilor
rămase urmează realizarea căii
de rulare şi a balustradei. Va
urma apoi iluminatul şi execu-
ţia gurilor de scurgere. La final
se va achiziţiona şi monta liftul
şi balustradele scărilor.

Aurel Jurubiţă

Lucrările la noul Pod pietonal peste
râul Timiş sunt în fază avansată

Placă memorială Traian Vuia la Montesson 
O delegaţie a oraşului nostru, formată din Dan Ciucu secretarul municipiului, şi Rodica Cimponeriu,

consilier municipal, a participat la Montesson la dezvelirea unei placi comemorative dedicată marelui
inventator Traian Vuia. Evenimentul a avut loc în data de 14 septembrie în cadrul manifestărilor or-
ganizate cu ocazia Zilei Oraşului Montesson. Au mai participat domnul Marcel Nicolae, preşedintele
Asociaţiei „Pasărea Măiastră”, cea care se ocupă de cinstirea memoriei inventatorului Traian Vuia,
preotul Constantin Târziu, de la Biserica Ortodoxă din Paris, col. Florin Marinescu ataşat militar la
Ambasada României în Franţa, precum şi reprezentanţi ai oraşelor înfrăţite cu Montesson: Thame
(Marea Britanie) şi Baesweiler (Germania).

Placa memorială aminteşte de brevetul acordat pe 17 august 1903 lui Traian Vuia pentru “aeropla-
nul-automobil”. Ea a fost inscripţionată, în franceză, cu textul:

Traian Vuia Traian Vuia 
1872-19501872-1950

La 17 august 1903 a obţinut La 17 august 1903 a obţinut 
primul brevet pentru primul brevet pentru 

„Aeroplanul – automobil”„Aeroplanul – automobil”
Septembrie 2013Septembrie 2013

La Montesson, lângă Paris, a avut loc
pe 18 martie 1906 primul zbor autonom
din lume realizat cu un aparat mai greu
decât aerul, echipat cu mijloace proprii de
bord. Creatorul şi pilotul acestui aparat –
primul de acest tip din lume - a fost ingi-
nerul român Traian Vuia.                        

Liviu Savescu
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Ziua de 1 octombrie a fost stabilită de către Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în cadrul se-
siunii din februarie 1991, drept “Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice”. Munici-
palitatea lugojeană a transformat această zi într-
un prilej de bucurie pentru locuitorii urbei noastre
în fiecare an. Astfel, în 2013, Primăria Munici-
piului Lugoj în colaborare cu Direcţia de Asis-
tenţă Socială Comunitară organizează, în data de
27 septembrie, cea de-a VIII-a ediţie a Balului
Seniorilor, într-un ambient deosebit la Restauran-
tul Acapulco.

Persoanele care doresc să participe la acest bal
pot intra în posesia invitaţiilor în data de  19 sep-
tembrie, orele 8.00 la sediul Direcţiei de Asis-
tenţă Socială Comunitară, Serviciul Asistenţă
Socială Specializată, Piaţa Victoriei, nr. 4, cam.
11. Persoanele vârstnice trebuie să facă dovada
pensionării pentru limită de vârstă, în acest sens
trebuind să prezinte în copie şi original actul de
identitate şi talonul de pensie.  Preţul unei invi-
taţii este de 10 lei, diferenţa fiind suportată de la
bugetul local.

Maria Elena Stamurean

Balul Seniorilor la a VIII-a ediţie

În Monitorul Oficial cu nu-
mărul 548 din data de 29 august
2013, a fost publicată OG nr. 27
din 27 august 2013 pentru mo-
dificarea şi completarea OUG
nr. 70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada se-
zonului rece. Principalele modi-
ficări vizează următoarele:

- Consumatorii vulnerabili,
care utilizează pentru încălzirea
locuinţei energie termică furni-
zată în sistem centralizat, gaze
naturale, energie electrică,
lemne, cărbuni, combustibili pe-
trolieri, beneficiază de ajutor
lunar pentru încălzirea locuinţei
acordat din bugetul de stat, în
funcţie de  venitul net mediu
lunar pe membru de familie ra-
portat la ISR (indicatorul social
de referinţă, care actualmente se
ridică la valoarea de 500 lei). În
funcţie de veniturile medii nete
lunare pe membru de familie
sau al persoanei singure, com-
pensarea procentuală se acordă
din bugetul de stat, proporţia va-
riind între 5 şi 90% din valoarea
facturii. 

Ajutorul pentru energie elec-
trică se acordă consumatorilor
vulnerabili care nu deţin altă
formă de încălzire, precum şi

consumatorilor vulnerabili care
din motive tehnologice sau eco-
nomice au fost debransaţi de la
furnizarea energiei termice sau
a gazelor naturale şi care au
contracte valabile de furnizare a
energiei electrice, iar consumul
este realizat respectând condi-
ţiile contractului. Prin excepţie,
ajutorul pentru energie electrică
se acordă inclusiv consumatori-
lor vulnerabili care beneficiază
de tarif social în condiţiile regle-
mentărilor emise prin ordin al
preşedintelui Autorităţii Naţio-
nale de Reglementare în Dome-
niul Energiei pentru furnizarea
energiei electrice de furnizorii
de ultimă instanţă consumatori-
lor casnici şi asimilaţi consuma-
torilor casnici, care nu şi-au
exercitat dreptul de eligibilitate.

- Ajutoarele pentru încălzirea
locuinţei, acordate în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă,
nu se iau în calcul la stabilirea
drepturilor de ajutor social în
condiţiile Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ul-
terioare, precum şi a drepturilor
de alocaţie pentru susţinerea fa-
miliei acordate în condiţiile
Legii nr. 277/2010 privind alo-
caţia pentru susţinerea familiei,

republicată, cu modificările ul-
terioare, ori a obligaţiilor legale
de întreţinere şi nu pot fi urmă-
rite silit decât pentru recupera-
rea sumelor acordate cu titlu
nejustificat.

- În vederea stabilirii dreptu-
lui, primarii solicită acte dove-
ditoare care atestă componenţa
familiei şi veniturile realizate de
membrii acesteia, precum şi
acte doveditoare privind lo-
cuinţa sau bunurile deţinute de
aceştia, inclusiv în alte unităţi
administrativ-teritoriale. În apli-
carea acestor prevederi, prima-
rul stabileşte dreptul solicitând
informaţii pe bază de protocol
altor instituţii/autorităţi sau,
după caz, cerând documente do-
veditoare solicitanţilor. În situa-
ţia în care, pe baza
documentelor doveditoare pre-
zentate de solicitant sunt suspi-
ciuni cu privire la acordarea
dreptului, primarul poate stabili
dreptul pe baza anchetei sociale
efectuate de serviciul public de
asistenţă socială. Pe parcursul
sezonului rece, la sesizarea ter-
ţilor sau la solicitarea agenţiilor
teritoriale, serviciul public de
asistenţă socială efectuează an-
chete sociale pentru verificarea

situaţiilor semnalate şi determi-
narea cazurilor de eroare şi
fraudă.

În cazul solicitării ajutoarelor
pentru energie electrică, anche-
tele sociale se efectuează obli-
gatoriu pentru toate situaţiile, în
termen de 15 zile lucrătoare de
la data înregistrarii cererii, în
vederea verificarii sistemului de
încalzire utilizat, pentru respec-
tarea prevederilor art. 10 alin.
(4). Fac excepţie beneficiarii de
ajutor social acordat în baza
Legii nr. 416/2001, cu modifi-
cările şi completările ulterioare,
şi beneficiarii de alocaţii pentru
susţinerea familiei acordate în
baza Legii nr. 277/2010, repu-
blicată, cu modificările ulte-
rioare, pentru care au fost
efectuate deja anchetele sociale.

În situaţia în care consumato-
rii vulnerabili îndeplinesc con-
diţiile prevăzute la art. 8, 9, 10
şi 11 pe parcursul sezonului
rece, stabilirea dreptului la aju-
torul pentru încălzirea locuinţei
se face prin dispoziţie a prima-
rului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii
cererii pentru cei care au depus
documentele până la data de 20
a lunii respective;

b) începând cu luna urmă-
toare pentru cei care au depus
documentele după data prevă-
zută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii
cererii pentru beneficiarii de
ajutor social al căror drept de
ajutor social este stabilit înce-
pând cu acea lună indiferent de
data la care a fost depusă cere-
rea.

În situaţia în care familia sau
persoana singură beneficiară de
ajutor pentru încălzirea locuin-
ţei refuză să furnizeze informa-
ţiile şi documentele necesare
pentru întocmirea anchetei so-
ciale, ajutorul pentru încălzirea
locuinţei nu se mai acordă.

În cazul în care în urma an-
chetelor sociale efectuate la
solicitarea agenţiilor teritoriale
se constată că, la completarea
cererii şi declaraţiei pe propria
răspundere privind compo-
nenţa familiei şi veniturile
acesteia, familia sau persoana
singură beneficiară de ajutor
pentru încălzirea locuinţei nu a
declarat corect numărul mem-
brilor de familie, veniturile ori
bunurile deţinute, dreptul la
ajutorul pentru încalzirea lo-
cuintei înceteaza începând cu

luna următoare, iar sumele plă-
tite necuvenit cu acest titlu se
recuperează în condiţiile legii,
prin dispoziţie a primarului,
care constituie titlu executoriu.
Agenţiile teritoriale pot efec-
tua oricând verificări cu privire
la condiţiile care au stat la baza
acordării ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei, precum şi a
îndeplinirii de către titular a
obligaţiilor legale.

Sumele acordate necuvenit
cu titlu de ajutor pentru încal-
zirea locuinţei, plătite din bu-
getul de stat, se recuperează de
către serviciile de specialitate
ale primăriei de la beneficiar în
termen de maximum 3 luni, se
transferă agenţiei teritoriale şi
se fac venituri la bugetul de
stat. În situaţia în care, cu pri-
lejul verificărilor dispuse de
primar sau efectuate de către
agenţiile teritoriale, se constată
că cele declarate de solicitantul
ajutorului pentru încălzirea lo-
cuinţei nu corespund realităţii şi
se apreciază că sunt indicii cu
privire la savârşirea unei infrac-
ţiuni, organul constatator are
obligaţia să sesizeze organele de
urmărire penală.

Maria Elena Stamurean

Modificări legislative pentru solicitanţii
de ajutoare de încălzire a locuinţei

Sâmbătă 24 august 2013, a încetat din viaţă pă-
rintele paroh dr. Ştefan Higyed, Cetăţean de
Onoare al Municipiului Lugoj. În memoria aces-
tuia, marţi 27 august, la orele 11:00, la Biserica
Reformată din piaţa Maria Timişoara, a avut loc
o slujbă de rămas bun.

Părintele paroh dr. Ştefan Higyed s-a născut la
Timişoara, la 22 iulie 1929, a urmat studiile în ora-
şul natal absolvind Gimnaziul Maghiar Romano -
Catolic şi Liceul Particular al Piariştilor. În pe-
rioada 1947-1951 a urmat cursurile Facultăţii de
Teologie Reformată, transformată în Institutul
Teologic Protestant de grad universitar din Cluj-
Napoca, pe care l-a absolvit ca şef de promoţie,
licenţa şi examenul de stat fiind promovate cu
media 10.

Hirotonisit diacon încă din anul al II-lea de stu-

denţie, a slujit ca preot - ajutor la Timişoara între
1951 şi 1954, întemeindu-şi o familie. La 30 ia-
nuarie 1954 a fost ales preot - paroh în satul Bodo,
comuna Balinţ, iar în 1961 a îndeplinit aceeaşi
menire prin concurs la Săcuieni - Bihor. În anul
următor a devenit protopop, pentru ca din 1964 să
fie ales prin votul parohiilor vicar eparhial (vicee-
piscop), mutându-şi reşedinţa la centrul episcopal
din Oradea. A fost primul deţinător al acestei
funcţii care a stabilit relaţiile între Bisericile Re-
formate din România şi Iugoslavia.

Din 1968 a slujit cu har şi devoţiune exemplară
comunitatea reformată din municipiul Lugoj, până
la pensionarea oficială. În 1995, cu ocazia aniver-
sării centenarului Teologiei Reformate din Cluj-
Napoca, obţine titlul de doctor în teologie prin
susţinerea tezei Monografia şi opera preotului -

poet Szomboti Szabo Istvan, fiind unicul preot al
Bisericii Reformate din România căruia i se
acordă acest prestigios titlu academic.

Dr. Stefan Higyed a luat în numeroase rânduri
cuvântul în amvonul bisericilor lugojene, promo-
vând de fiecare dată toleranţa şi ecumenismul
local precum şi frăţia creştină bazată pe respectul
şi iubirea aproapelui.

A fost unul dintre membrii fondatori ai Cena-
clului literar maghiar care activează în cadrul
Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, semnând
numeroase articole şi studii pe teme religioase în
diferite publicaţii, în paralel cu o intensă partici-
pare la conferinţe şi colocvii teologice în ţară şi în
străinătate.

Raoul Rusalin

S-a stins din viaţă Părintele Paroh dr. Ştefan Higyed 
- Cetăţean de Onoare al Municipiului Lugoj
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În ultima perioadă a lunii august
şi începutul lunii septembrie Par-
cul Poştei a suferit lucrări de rea-

bilitare primind o cu totul nouă faţă.
S-au executat lucrări de dalare a aleilor şi de în-

locuire a mobilierului stradal respectiv bănci care
ameliorează simţitor nivelul estetic al zonei. În data
de 20 august, a fost adusă de la Timişoara o scul-
ptură de piatră de circa 3,5 t, lucrare a sculptorului
Max Dumitraş, care înnobilează  parcul alături de
statuia lui Traian Vuia. Sculptura a fost primită de
către municipiul Lugoj cu sprijinul Maestrului Sil-
viu Orăviţan, Cetăţean de Onoare al oraşului. Tot
Maestrul Orăviţan a donat oraşului şi un corp de
bibliotecă cu cărţi deosebit de valoroase, care va
face parte din viitorul proiect privind realizarea
Centrului Cultural din Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Parcul Poştei are o nouă înfăţişare

Lucrările de la sensul girato-
riu situat la intersecţia străzilor
Hezerişului, Crişan, Cloşca,
Astalaş şi General Dragalina au
fost finalizate, în prezent circu-
laţia în zonă fiind restabilită.
Urmează plantarea florilor şi
asigurarea iluminatului pentru
crucea aflată în mijlocul sensu-
lui. „ Împreună cu Consiliul Ju-
deţean ne vom ocupa în acestă
toamnă de asfaltarea drumului
de pe Strada Hezerişului pînă la
Centura Ocolitoare având o
lungime de 1.100 m. Pentru
acestă lucrare este alocată suma
de 400 mii lei”, a declarat pri-

marul Francisc Boldea.
A fost realizat şi proiectul

pentru noul sens giratoriu de la
intersecţia stăzilor Cuza Vodă,
Episcop Dr. Ion Bălan, Băl-
cescu şi Memorandului, în faţa
Bisericii „Învierea Domnului”.
Acest nou sens giratoriu va
contribui la fluidizarea traficu-
lui rutier în zonă. Lucrarea va fi
supusă atenţiei Consiliului
Local în luna septembrie, ur-
mând să fie planificată ca lu-
crare multianuală şi demarată
probabil în lunile octombrie -
noiembrie, în funcţie de starea
vremii. Aurel Jurubiţă

A fost dat în folosinţă un nou sens giratoriu

În contextul în care problema câinilor fără stăpân de pe
străzile oraşelor din ţară a revenit la ordinea zilei, datorită
evenimentului nefericit din capitală când un copil de 4 ani
a fost ucis de câini ai străzii, municipalitatea lugojeană a
făcut o analiză responsabilă a situaţiei din oraşul nostru.
„Personal, consider că datorită măsurilor pe care le-am luat
în primăvara anului trecut problema câinilor fără stăpân din
Lugoj este rezolvată în proporţie de 90%. În acest moment
în adăpost se află 222 de câini, dintre care 56  nu au fost
încă crotaliaţi, fapt care ne duce la concluzia că aceştia au
fost abandonaţi în stradă de către cetăţeni. În data de 3 sep-
tembrie, echipaje de la Salprest au acţionat în cartierele Sta-
dion I, Stadion III, Ţesători şi Cotul Mic pentru capturarea
a încă 9 câini”, a menţionat primarul municipiului. De ase-
menea, în perioada 5 - 10 septembrie au fost adunaţi de pe
străzile din oraş încă 31 de câini necrotaliaţi. „Vom continua
acţiunea şi în zilele următoare pentru a diminua cît mai mult
numărul câinilor fără stăpân rămaşi în stradă.”, a mai decla-
rat edilul şef. Aurel Jurubiţă

Numărul câinilor
fără stăpân de pe
străzile oraşului
ţinut permanent 

sub controlProblemele de la noua
Piaţă Agroalimentară
legate de terenul pen-

tru fundaţie au fost rezol-
vate, întrega suprafaţă a fost
umplută cu stratul corespun-
zător de balast care a fost
tasat. În continuare va urma
montarea pilonilor. Lucrarea
se va încadra în graficul de
16 luni pentru finalizare.

La bazinul acoperit se toarnă planşeul,
iar în cadrul lucrărilor de modernizare a
ştrandului au fost realizaţi pereţii de sprijin.
„Intrăm în linia dreaptă de finalizare pînă
în iarnă a lucrărilor de la ştrand şi am con-
vingerea că şi lucrările la bazinul acoperit
se vor încadra în termenul de execuţie, res-
pectiv luna februarie a anului viitor”, a pre-
cizat primarul Francisc Boldea.

În ceea ce priveşte noul cinematograf ce
va fi realizat în oraş, în data de 2 septembrie
a avut loc o şedinţă tehnică cu proiectanţii

şi constructorii. S-a stabilit ca sala 2D să
aibă culoare vişinie, iar sala 3D culoarea al-
bastru închis. Au fost alese fotoliile pentru
spectatori, sistemul de protecţie fonică şi au
fost stabilite traseele conductelor de apă,
gaz şi canalizare. De asemenea au fost dis-
cutate problemele privind: alimentarea cen-
tralei termice, partea de sonorizare,
sistemul fonic radiant şi absorbant, gresia
şi faianţa care va fi folosită, realizarea sălii
pentru copii şi a zidurilor despărţitoare.

A fost dat ordinul de începere a lucrărilor
la noul teren sintetic de sport din cartierul
Stadion I, în suprafaţă de 651mp, care va fi
prevăzut cu gard împrejmuitor şi sisteme de
drenare. „Avem în vedere ca, după ce vom
realiza toaletarea arborilor din Parcul Pre-
fecturii şi reabilitarea acestuia, să înlocuim
partea sintetică a terenului de sport situat în
acest parc”, a declarat edilul şef. 

Aurel Jurubiţă

Stadiul unor importante lucrări de
investiţii din municipiul Lugoj



Filaret Barbu s-a născut la
Lugoj pe 16 aprilie 1903.
Şcoala primară şi liceul le-a
făcut în această localitate unde
a început şi studiile muzicale cu
Ion Vidu (1919-1920, teorie-
solfegiu) şi Iosif Willer
(vioară), continuându-le la
„Neues Wiener Konservato-
rium” (1922-1926), cu dr. Ernst
Kanitz (armonie şi contra-
punct), dr. Robert Konta (istoria
muzicii), Uhlemann şi Rudolf
Malcher (vioară). A luat lecţii
particulare la Viena (1929-
1930) cu Edmund Eysler (com-
poziţie) şi Rudolf Nilius
(dirijat).

După terminarea conservato-
rului vienez a venit la Lugoj ca
profesor de muzică la Liceul
„Coriolan Brediceanu” (1926-
1928), pentru ca mai apoi să fie
dirijor al « Reuniunii de cântări
şi muzică » (1926-1929; 1930-
1939), secretar general şi preşe-
dinte al « Asociaţiei Corurilor
şi Fanfarelor Române din

Banat » (1926-1949), director
al « Conservatorului Orăşenesc
din Lugoj » (1931-1939), diri-
jor al corului „Schubertbund”
din Lugoj (1932-1936), profe-
sor de teorie-solfegiu şi dirijor
al Conservatorului Municipal
din Timişoara (1939-1943), di-
rijor al Corului Municipal şi
„Lyra CFR” din Timişoara
(1939-1943), dirijor al Societă-
ţii Muzicale „Progresul” din
Lugoj (1944-1946), consilier
tehnic în cadrul Ministerului
Artelor din Bucureşti (1947-
1949) şi profesor de teorie-sol-
fegiu, armonie şi dirijor coral la
Liceul de Muzică nr. 1 din Bu-
cureşti (1949-1963).

A fondat „Revista corurilor
şi fanfarelor române din Banat”
în 1927, scriind şi numeroase
articole, cronici, recenzii, note
etc. în ziare şi reviste de specia-
litate precum „Muzica”, „Ar-
monia” (Botoşani),
„Luceafărul” (Timişoara),
„Cultura poporului” (Cluj),

„Banatul” (Timişoara), „Răsu-
netul” (Lugoj), „Tribuna”
(Cluj), „Astra” (Braşov),
„Rampa”, „Contemporanul”,
„Societatea de mâine” (Cluj),
„Cuvântul”, „Dimineaţa”,
„Glasul armatei”, „Vestul” (Ti-
mişoara), „Alunea”, „Scânteia”,
publicând totodată mai multe
cărţi, printre care schiţa mono-
grafică “Traian Grozăvescu”
(Timişoara, 1935), “Portativ bă-
năţean” (Lugoj, 1942), “Parti-
tura unei vieţi” şi “Memorii”
(Timişoara, 1976). A susţinut
conferinţe radiofonice şi emi-
siuni de televiziune, concerte-
lecţii. A întreprins turnee
artistice ca dirijor de cor în Ce-
hoslovacia şi Iugoslavia. 

Continuator al tradiţiei corale
bănăţene şi transilvănene,
Barbu s-a înscris ferm pe linia
valorificării melosului popular
ţărănesc din Banat şi Ţara Oa-
şului în „Muzica vocală”. Nu-
meroasele prelucrări de folclor
şi coruri i-au asigurat o bogată

experienţă artistică spre a trece
la operetă şi operă populară, ge-
nuri în care s-a impus pe la mij-
locul veacului XX. În special
lucrările Ana Lugojana,  Pluta-
şul de pe Bistriţa şi Pintea Vi-
teazul au marcat o certă înnoire
a teatrului liric autohton, prin
apelul la melodiile şi ritmurile
populare, prin evocarea satului
românesc în diverse ipostaze
dramatice, prin paginile de an-
samblu vocal în stil românesc.
Deficitare ca libret şi orchestra-
ţie, operetele s-au menţinut în
schimb prin bogăţia inspiraţiei
melodice a ariilor şi vitalitatea
jocurilor populare, adeseori
aduse pe scenă în forma lor ori-
ginală. De la el ne-au rămas câ-
teva miniaturi şi suite pentru
pian în care autorul trece de la
o secvenţă la alta printr-o mo-
dalitate firească, stabilind o le-
gătură logică între părţi şi fraze
muzicale, dând, în acest fel,
cursivitate întregului, reuşind să
constituie un întreg echilibrat,

natural. Chiar dacă pentru crea-
ţia lui Filaret Barbu reprezenta-
tivă este valorificarea
folclorului românesc, între
creaţiile sale pentru pian se nu-
mără miniaturi de factură ro-
mantică, între care amintim
„Cântec fără cuvinte”, lucrare
din tinereţe a compozitorului,
ce are evidente trimiteri la lu-
crarea lui Felix Mendelssohn-
Bartholdy, prin titlul folosit,

prin cantabilitate şi tratare ar-
monică, mai puţin prin virtuo-
zitatea partiturii.

În întreaga sa activitate a fost
legat şi de biserică, fiind depu-
tat în adunarea eparhială şi
membru în consiliul eparhial al
Mitropoliei Banatului. Se stinge
din viaţă pe 31 mai 1984 la Ti-
mişoara.

Răzvan Pinca
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Personalităţi lugojene - Filaret Barbu

Cu mare bucurie îi invităm
pe iubitorii de literatură din
Lugoj la reînceperea sezonului
lansărilor de carte organizate de
Biblioteca Municipală Lugoj.
Lansarea de carte cu care în-
cepe acest sezon o are în centrul
atenţiei pe binecunoscuta poetă,
prozatoare şi realizatoare radio
Veronica Balaj, membră a Uni-
unii Scriitorilor din România –
Filiala Timişoara, realizatoarea
emisiunii literare “Viaţa lite-
rară” la Radio Timişoara. Vero-
nica Balaj nu este pentru prima
dată prezentă la Lugoj; de

această dată, vine în faţa publi-
cului lugojean miercuri, 25 sep-
tembrie 2013, de la ora 17.00,
în Sala de Consiliu a Teatrului
Municipal “Traian Groză-
vescu” Lugoj, cu un nou
roman: “Cina lupilor”, apărut
anul acesta la Editura Cronica
din Iaşi. Cartea va fi prezentată
de scriitoarea Dana Nicoleta
Popescu – membră a Uniunii
Scriitorilor din România – Fi-
liala Timişoara – şi critic literar,
de prof. Simona Avram şi de
scriitorul şi jurnalistul Cristian
Ghinea. Despre creaţia poetică

a scriitoarei Veronica Balaj vor
mai vorbi prof. Simion Dănilă
– redactor-şef adjunct al revis-
tei “Banat” din Lugoj şi poeta
Adriana Weimer – secretar ge-
neral de redacţie al revistei
“Banat” din Lugoj. Moderatoa-
rea primei întâlniri literare din
această toamnă va fi Henrieta
Szabo – directoarea Bibliotecii
Municipale Lugoj. Organizato-
rii acestei lansări de carte sunt:
Biblioteca Municipală Lugoj,
Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, Cenaclul & Revista
“Banat” Lugoj, Colegiul Naţio-
nal “Iulia Hasdeu” Lugoj. Tot
miercuri, 25 septembrie 2013,
de la ora 13.00, scriitoarea timi-
şoreană Veronica Balaj se va
afla în mijlocul elevilor de la
Colegiul Naţional “Iulia Has-
deu” Lugoj, întâlnire literară or-
ganizată şi moderată de prof.
Simona Avram.

Veronica Balaj mai prezintă
cititorilor lugojeni şi alte vo-
lume de autor, şi anume: “Exil
de zi si noapte/ Exil de jour et
de nuit” – poeme, ediţie ro-
mână-franceză, Editura Hestia,
Timişoara, 2010; “Podul soare-
lui” – antologie, poeme, Edi-
tura Fundaţiei pentru Cultură
şi Învăţământ “Ioan Slavici”,
Timişoara, 2011; “Scut iluzo-
riu” – poeme, ediţie română-
ebraică, Editura Zur-Ott,
Ierusalim, 2012; “Ierusalim-Je-
rusalem” – poeme, ediţie ro-
m â n ă - e n g l e z ă - e b r a i c ă ,
Editura Zur-Ott, Ierusalim, sep-
tembrie 2013.

Adriana Weimer

Scriitoarea Veronica Balaj – la
o nouă întâlnire cu lugojenii

Pentru a treia oară consecutiv, actorii lugojeni
sunt invitaţi, alături de nume mari ale teatrului
românesc, la Festivalul Internaţional de Teatru
pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” de la
Fălticeni, ce se va desfăşura în perioada 9-15
septembrie.

Cele 6 zile de festival vor cuprinde, pe lângă
spectacole de teatru, concursuri individuale de
poezie, concursuri de interpretare pentru trupe
de teatru, workshop-uri, spectacol de operă
(Opera Naţională din Iaşi) şi proiecţii de filme
româneşti. Teatrul Municipal “Traian Groză-
vescu” va prezenta joi, 12 septembrie, specta-
colul “Gaiţele”, de Al. Kiriţescu, în regia Mariei
Voronca. În distribuţie: Ileana Căprariu, Maria
Voronca, Maria Rogobete, Tudor Trăilă, Irina
Rusu, Ovidiu Decean, Constantin Ilie, Cristina
Velici, Daianna Suba, Melania Militaru şi Con-
stantin Golosie. 

Printre invitaţii de onoare ai festivalului, pe
lânga alte personalităţi, sunt şi renumiţii actori
Vladimir Găitan, Radu Gheorghe şi Catrinel
Dumitrescu. Augustin Bercean

Actorii lugojeni, invitaţi la a III-a ediţie
a Festivalului Internaţional de Teatru

pentru Tineret de la Fălticeni

Nicolae Toma îşi lansează
volumul “Ad hominem”

Cea de-a doua lansare de carte a acestui sezon va avea loc vineri,
27 septembrie 2013, de la ora 17.00, la Galeria “Pro Arte” din
Lugoj. Este vorba despre poetul şi jurnalistul lugojean Nicolae
Toma, care îşi lansează cel de-al doilea volum de poezie, “Ad ho-
minem”, apărut anul acesta la Editura Eubeea din Timişoara. Cartea
va fi prezentată de scriitorul şi editorul timişorean Ilie Chelariu –
membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Timişoara –
şi critic literar, de criticul literar Ela Iakab, de scriitorul şi jurnalistul
Cristian Ghinea şi de scriitorul şi jurnalistul Mircea Anghel. Mo-
derator: Henrieta Szabo – directoarea Bibliotecii Municipale Lugoj.
Organizatorii acestei lansări de carte sunt: Biblioteca Municipală
Lugoj, Asociaţia Banat Art şi Galeria “Pro Arte” Lugoj. 

Adriana Weimer
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Pentru foarte mulţi dintre
noi primele litere, cartea, a
reprezentat temelia de la care
am plecat, un început spre în-
tinsurile necuprinse ale cultu-
rii şi literaturii române şi
universale. Cartea este cea
care a format, educat şi aşe-
zat semenii noştri în socie-
tate, cea care a dat
posibilitatea comunicării, for-
mării de modele pentru gene-
raţii şi generaţii. 

La Ruga Lugojană din 15
august, în cadrul întâlnirii
oficiale  dintre primarul Fran-
cisc Boldea şi delegaţia din
oraşul înfrăţit Nisporeni - Re-

publica Moldova, s-au  aşezat
bazele unor noi proiecte co-
mune. În scopul menţinerii şi
promovării limbii române, la
solicitarea fraţilor noştri mol-
doveni, am demarat la înce-
putul lunii septembrie
proiectul „Carte pentru Nis-
poreni”.  Acţiunea de colec-
tare de carte de literatură şi
carte pentru copii s-a încheiat
în data de 15 septembrie şi a
avut un succes peste aştep-
tări. În toată această perioadă
lugojenii au înteles că, dacă
donezi carte, donezi cultură,
oferi speranţa unui viitor mai
bun copiilor de peste Prut.    

Oameni de suflet, valori

umane deosebite, peste două
sute şaizeci la număr, au răs-
puns : “Da, sprijinim copiii
moldovenilor din Nisporeni
pentru a citi carte în limba ro-
mână, pentru a le arăta că naţia
româna are cultură şi litera-
tură”. Peste o tonă de carte, în
3.300 de volume de literatură,
200 volume carte de poveşti,
300 volume carte de colorat,
1.000 de bucăţi semn de carte
şi 18.000 coli A4, imagini de
colorat, formează darul lugo-
jenilor pentru copii moldo-
veni. Toată această zestre de
carte va pleca către Nisporeni,
va fi predată celor două licee
şi celor trei grădiniţe în data de

23 septembrie a.c. Am certitu-
dinea că prin intermediul aces-
tui proiect lugojenii, Primăria
Lugoj, Consiliul Judeţean
Timiş, dăruiesc  unor copii
unele dintre cele mai de preţ
lucruri pe care le poate do-
bândi un om: educaţia şi cul-
tura. 

Acest dar este din suflet, iar
cei care-l vor primi, cu sigu-
ranţă, vor fi mulţumiţi.

Mulţumesc tuturor celor
care m-au susţinut în această
acţiune, am demonstrat încă
odată că împreună suntem o
forţă!! 

Nicu Bădina,

Carte pentru Nisporeni

După turneul Corului Mitropolitan din Iaşi,
dirijat de Gavriil Musicescu (24-28 iulie/5-9
august 1890), se petrece o mutaţie fundamen-
tală în structura repertorială a corului lui
Vidu, care, până în acel moment, se confrun-
tase cu reticenţa coriştilor, dar şi a publicului
larg la introducerea pieselor de factură folclo-
rică (folclor orăşenesc reprezentat de aşa-nu-
mitele ,,mocănii” din Dealul Viilor, privite
drept „keine Musik”), aceştia fiind educaţi în
spiritul muzicii apusene (germane) de factură
clasică. 

Artiştii ieşeni au sosit la Lugoj în 24 iulie/5
august 1890, venind cu trenul dinspre Arad,
via Timişoara. Au fost întâmpinaţi de Reuniu-
nea Română de Cântări şi Muzică, ce a inter-
pretat un imn de „bineventare”, compus de
Ion Vidu special pentru acest prilej, pe versuri
de George Popovici, protopresbiterul ortodox
al Lugojului. În 26 iulie/7 august, Corul Mi-

tropolitan a prezentat primul concert, în „sa-
letul” din grădina Hotelului „Concordia”,
după ce, la Sfânta Liturghie, a cântat „lăudatul
cor înfiinţat şi instruit de amabila şi harnica
dnă Elena Dobrin, cu acurateţe şi precizie
vrednică de oricare conducător de cor”, ceea
ce a atras laude din partea lui Musicescu
(„Gazeta Transilvaniei”). După concertul ie-
şenilor, Corul Plugarilor din Coştei, dirijat de
Ioan Stoicănescu, a intonat mai multe cân-
tece, atrăgând aprecierea lui Musicescu, uimit
„ca nişte simpli plugari de la sapă şi de la plug
să se pună pe învăţarea notelor şi să cânte
apoi atât de bine şi atât de frumos” (Ibidem).
Cel de-al doilea concert (28 iulie/9 august) a
fost precedat de salutul Corului din Chizătău,
dirijat de Lucian Şepeţian, care a intonat pro-
priul său motto. După încheierea concertului,
cântăreţii lugojeni, cărora li s-au alăturat şi
coriştii din comuna Jdioara, au continuat să-
şi exprime entuziasmul, oferindu-i lui Musi-
cescu o serenadă la conacul lui V. Tomiciu,
unde muzicianul era „încartiruit”, manifestă-
rile culminând prin încingerea unei hore, în
care s-au prins Musicescu şi Coriolan Bredi-
ceanu. 

Gavriil Musicescu, impresionat de impac-
tul repertoriului de inspiraţie folclorică în rân-
dul publicului bănăţean, îndemna muzicienii
români la crearea unui clasicism autohton,
bazat pe melosul folcloric. În raportul întoc-
mit cu acest prilej, remis Ministerului Instruc-
ţiunii Publice, dirijorul şi compozitorul ieşean
sesiza „o schimbare radicală în vederile bă-
năţenilor asupra culturii muzicale”. Animat
de acelaşi spirit reformator, care reuşise să-şi
pună amprenta pe mentalitatea coriştilor, dar
şi a publicului larg meloman, Ion Vidu va des-
crie detaliat, peste câţiva ani, în 1903, în pe-

riodicul „Drapelul”, semnificaţia profundă a
momentului, cu prilejul morţii fostului său
maestru de la Conservatorul ieşean: „Sunt 15
ani de când venii în Lugoj. În ceea ce priveşte
cultura muzicală, terenul era nemţit, căci an-
tecesorii mei, fiind toţi străini, ziceau că mu-
zica noastră populară e «keine Musik!». Nu
m-am mirat defel deci când am văzut că tot
repertoriul Reuniunii consta numai din piese
traduse. Repertoriul, altcum, era bogat, încât
cuprindea şi câteva operete, a căror ezecutare
din partea Reuniunii era încoronată cu fru-
moase recenzii din partea gazetelor germane
şi chiar române. Venind eu la Lugoj, m-am
pus ca să fac puţină variaţie în repertoriu, bi-
neînţeles cu cântări româneşti. Am început cu
potpuriul Din şezătoare; pe acesta l-am pus în
repetiţie, dar n-am ajuns ca să-l pot învăţa tot,
căci cântăreţii mei şopteau pe la spatele meu
chiar cuvintele acestea: «Poate că acolo am
ajuns noi, ca să învăţăm mocăniile de pe De-
alul Viilor?» Şi pentru ca să nu rămân fără
cântăreţi, a trebuit să sistez studierea mai de-
parte a potpuriului meu şi să mă apuc şi eu de
«melodioasele cântări nemţeşti», şi numai din
când în când, aşa zicând, pe furiş, mai împis-
triţam cu câte o «mocănie»”. Încântat de ca-
lităţile vocale şi interpretative ale coralei
mitropolitane, Vidu exclamă: „Măi, parcă-s
organe! – Măi, că ăştia cântă mai fain decât
nemţii!” Continuând emoţionanta sa rememo-
rare, doinitorul Banatului concluziona senten-
ţios: „Fireşte, eu am profitat de ocaziune şi,
după plecarea lui Musicescu, încă până a nu
trece entuziasmul, ne-am pus pe repertoriul
corului mitropolitan. Urmarea a fost că «mo-
căniile de pe Dealul Viilor» de aici încolo s-
au cântat cu drag, aşa după cum e şi astăzi; ba
astăzi cu drag le ascultă şi străinii”.

Prof. dr. Constantin-T. Stan 

Ion Vidu – 150 de ani de la naştere
„Mocăniile” din Dealul Viilor

Delegaţie din Lugoj în
oraşul Makó, Ungaria

În perioada 6 – 8 septembrie 2013, o delegaţie a Municipiului
Lugoj, condusă de primarul Francisc Boldea, s-a deplasat în
oraşul Makó din Ungaria, la invitaţia primarului dr. Buzás Péter,
pentru a lua parte la manifestările organizate cu prilejul Festi-
valului Cepei, eveniment de tradiţie pentru oraşul maghiar.

Prezenţa delegaţiei noastre la Makó vine să întărească rela-
ţiile tot mai strânse dintre cele două municipalităţi, materializate
concret prin câştigarea în parteneriat a unei finanţări europene
nerambursabile destinate modernizării spitalelor din Lugoj şi
Makó, proiect aflat în derulare în acest moment. 

Oraşul Makó este situat în apropierea graniţei cu ţara noastră,
la 20 de km de punctul vamal Nădlac. Municipalitatea de aici
a reuşit să acceseze o finanţare europeană importantă şi să mo-
dernizeze vechiul ştrand cu ape termale, care a devenit un SPA
de cinci stele. De altfel, ca dovadă a bunei colaborari dintre
Lugoj şi Makó, proiectul de reabilitare a ştrandului din muni-
cipiul nostru a beneficiat de experienţa vecinilor maghiari în
acest gen de investiţii.

La întâlnirea oficială cu autorităţile din oraşul maghiar, de-
legaţia din Municipiul Lugoj a abordat probleme privind con-
tinuarea şi dezvoltarea bunelor relaţii cu oraşul Mako şi
colaborarea pe viitor în proiecte din diverse domenii.

Aurel Jurubiţă

Posturi vacante in administraţie
scoase la concurs

În data de 10 septembrie a avut loc şedinţa cu executivul pri-
măriei fiind discutate cu acest prilej peste 20 de puncte privind
administraţia locală. Unul din principalele puncte discutate a
fost necesitatea angajării de personal pentru a completa necesa-
rul de resurse umane rezultat în urma plecărilor din ultimii ani
a unor angajaţi din administraţie care s-au îndreptat către secto-
rul privat din motive finciare. „Am discutat cu executivul pro-
blema ocupării posturilor vacante şi am hotărât să organizăm un
concurs pentru ocuparea a 12 dintre acestea în a doua parte a
lunii octombrie. Sperăm ca prin acest concurs sa atragem în ad-
ministraţie oameni tineri şi competenţi.”, a declarat primarul
Francisc Boldea. Aurel Jurubiţă

Ca de fiecare dată instituţiile de
învăţământ din oraşul nostru au
sărbătorit în mod festiv începerea
anului şcolar 2013 – 2014. Rând
pe rând în data de 16 septembrie,
şcolile, grădiniţele şi creşele şi-au
deschis porţile pentru elevi. Festi-
vităţile au început la orele 8:15 cu
Şcoala Gimnazială de Muzică „Fi-
laret Barbu” şi s-au încheiat în
jurul orei 11:00 la Şcoala Creştină
„Harul”.

Anul acesta domnul primar
Francisc Boldea a răspuns invita-

ţiilor, participând la festivităţile de
deschidere la Şcolile Gimnaziale
„Filaret Barbu”, Nr. 3, Nr. 4, „Ani-
şoara Odeanu” şi „Harul” precum
şi la Colegiul Naţional „Coriolan
Brediceanu”. Alături de domnul
primar au participat domnul depu-
tat Sorin Stragea, domnul senator
Ioan Iovescu şi consilieri locali.

Anul acesta la cele 12 şcoli şi
licee din Lugoj s-au înscris peste
6.400 de elevi iar la grădiniţe peste
900 de preşcolari.

Liviu Savescu

Început de an şcolar
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II

al anului 2013
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul II al
anului 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei economice.

Nr. 130 din 29.08.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la

Montesson – Franţa
Consiliul Local al Municipiului Lugoj

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Se aprobă deplasarea la Montesson – Franţa a unei delegaţii ofi-
ciale în perioada 13.09.2013 – 16.09.2013, pentru a participa la manifestările pri-
lejuite cu ocazia dezvelirii unei plăci comemorative dedicată marelui om ştiinţific
şi inventator Traian Vuia, compusă dintr-un reprezentant al Primăriei municipiului
Lugoj şi d-na consilier local Cimponeriu Rodica. 

Art.2. – (1) În aplicarea art.1 se alocă din bugetul local suma de 4.295 lei
necesară pentru transport, diurnă şi cazare. 

(2) Sumele necesare vor fi alocate din capitolul 51.02 “Autoritate Execu-
tivă”.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei economice şi Biroului management proiecte programe.
Nr. 136 din 29.08.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea organigramei şi a  statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de spe-

cialitate al Primarului Municipiului Lugoj, conform anexelor care fac parte inte-
grantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul Public
de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Lugoj se reorganizează din serviciu public în subordinea
Consiliului Local, în Serviciul de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public
în cadrul Direcţiei Urbanism - Patrimoniu, din subordinea directă a Arhitectului
Şef.

Nr. 119 din 29.08.2013

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013, conform ane-
xelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei economice.

Nr. 135 din 29.08.2013

HOTĂRÂREA
privind acceptarea unei donaţii oferită de Consiliului

Local Jena – Germania 
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Se acceptă donaţia oferită de Consiliului Local Jena – Germania
constând dintr-un autovehicul având următoarele date de identificare: marca
FORD Tranzit, an fabricaţie 1996, capacitatea cilindrică 2,5 litri, diesel, 72 CP, 7
locuri, număr de identificare WF0HXXGBVHTA 15489.

Art.2. – Autovehiculul descris la art. 1 se transmite în folosinţă gratuită
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al Judeţului Timiş – Detaşa-
mentul de Pompieri Lugoj.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Bi-
roului management proiecte programe.

Nr. 137 din 29.08.2013

HOTĂRÂREA
privind atribuirea în proprietatea Parohiei Ortodoxe

Cotu Mic Lugoj, a terenului  în suprafaţă de 2.000 mp,
situat în municipiul Lugoj, str. Viorelelor, nr. 1C, înscris
în C.F. nr. 404309 Lugoj (provenită din conversia de pe

hârtie a C.F. nr. 10370), nr. top. 3761/a/1/2-3760/1/2

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

H O T Ă R Ă Ş T  E :

Art.1. – Se atribuie în proprietatea Parohiei Ortodoxe Cotu Mic Lugoj,
terenul în suprafaţă de 2.000 mp, situat în municipiul Lugoj, str. Viorelelor, nr.
1C, înscris în C.F. nr. 404309 Lugoj ( provenită din conversia de pe hârtie a C.F.
nr. 10370), nr. top. 3761/a/1/2-3760/1/2. 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărâ-
rea Consiliului Local nr. 20 din 26.02.2004, privind atribuirea în folosinţă gratuită
a unui teren în vederea construirii unui lăcaş de cult pe seama Parohiei Ortodoxe
„Cotu Mic”.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei urbanism patrimoniu.

Nr. 134 din 29.08.2013
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n Cine poate fi administrator de bloc?
Este o poziţie foarte importantă. Administratorul de bloc poate fi orice persoană fizică, angajată

cu contract individual de muncă sau prin convenţie civilă de prestări servicii. 
De asemenea, funcţia de administrator de bloc poate fi preluată şi de către o persoană juridică

specializată. Cu aceasta, asociaţia de locatari încheie un contract de administrare. 

n Ce condiţii trebuie să îndeplinească?
Administratorul de bloc trebuie să deţină un atestat care să confirme faptul că a urmat cursurile

speciale de administraţie. 
De asemenea, administratorul de bloc trebuie să fie atestat de către o comisie de specialişti în

domeniul financiar-contabil şi al legislaţiei muncii constituită la nivelul Consiliului Local al ora-
şului de care parţine. 

Pentru a putea îndeplini funcţia de administrator al unui bloc persoana care candidează trebuie
să nu aibă dosar penal, să nu fi fost condamnat penal şi să fie un bun gospodar. Nu în ultimul
rând, un administrator trebuie să fie la curent cu ultimile noutăţi în contabilitate, fiscalitate, legi-
slaţie etc. 

n Ce obligaţii îi revin? 
Administratorul trebuie să informeze locatarii, prin afişare la loc vizibil asupra modului de sta-

bilire a cheltuielilor curente;
Administratorul de bloc este obligat să controleze personalul angajat pentru diverse activităţi

gospodăreşti;
Datoria lui este să se asigure de efectuarea eficientă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale

elementelor proprietăţii comune şi trebuie să verifice contractele de închiriere dintre asociaţia de
proprietari şi persoanele fizice sau juridice care folosesc spaţii din proprietatea comună;

Administratorul este cel care stabileşte termenii în care se vor realiza serviciile de întreţinere
şi reparaţii curente ale bunurilor aflate în folosinţă comună sau individuală (numai dacă aceste
activităţi perturbă folosirea normală a părţilor comune);

O altă obligaţie pe care trebuie s-o îndeplinească este aceea de a inspecta proprietăţile indivi-
duale în scopul depistării şi eliminării unor defecţiuni apărute la instalaţiile de folosinţă comună.
Tot el este cel care trebuie să citească periodic indexul contoarelor individuale; 

Administratorul trebuie să-şi anunţe vizita într-un apartament printr-o înştiinţare prealabilă de
cel puţin 15 zile.

n Cum răspunde pentru faptele sale?
Administratorul blocului poate fi reclamat dacă refuză să citească periodic indexul contoarelor

individuale şi să treacă la plată pe musafirii care depăşesc limita perioadei de şedere. 
El poate fi tras la răspundere contravenţională, cu amendă de la 200 la 2000 lei pentru neînde-

plinirea obligaţiilor privind siguranţa clădirii şi funcţionarea normală a instalaţiilor acesteia. 
Administratorul de bloc poate răspunde civil pentru prejudicierea locatarilor. Penal, răspunde

pentru delapidare, pentru însuşirea sau folosirea de bani, valori ori alte bunuri administrate.

Vasile Lazăr, Preşedintele FAP 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.

Potrivit pre-
v e d e r i l o r
art. 63 din

Legea nr. 119/1996
cu privire la actele
de stare civilă – re-
publicată,

“Constituie contravenţii la
regimul actelor de stare ci-
vilă urmatoarele fapte, dacă
nu sunt savârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii
penale, sunt considerate in-
fracţiuni:
l deţinerea fără drept a

certificatului de stare civilă
aparţinând altei persoane;
l nedeclararea naşterii

sau decesului în condiţiile şi
în termenele prevăzute de
lege;
l neasigurarea conser-

vării şi securităţii registrelor
şi certificatelor de stare ci-
vilă, potrivit normelor pri-
vind evidenţa si păstrarea
acestora, sau netrimiterea la
Arhivele Naţionale a regis-
trelor de stare civilă, dupa
trecerea termenului legal de
păstrare;
l necomunicarea la

serviciile publice comuni-
tare locale de evidenţă a per-
soanelor ori, dupa caz, la
primăriile competente, de
către ofiţerul de stare civilă,
a menţiunilor, a copiilor de
pe deciziile de admitere a
schimbării numelui, neîns-
crierea menţiunilor pe actele
de stare civilă ori netransmi-
terea celui de-al doilea

exemplar al registrelor de
stare civilă la Consiliul Ju-
deţean sau la Consiliul Ge-
neral al Municipiului
Bucuresti, după caz, în ter-
men de 30 de zile de la data
când toate filele au fost com-
pletate;
l neprezentarea certi-

ficatelor de stare civilă sau a
extraselor eliberate de auto-
rităţile străine ofiţerului de
stare civila de la locul de do-
miciliu, pentru transcriere în
registrele de stare civilă ro-
mâne, în termenul prevăzut
la art. 41 alin. (2);
l omiterea declarării,

în faţa ofiterului de stare ci-
vilă, a unor date referitoare
la starea civilă a persoanelor
sau declararea lor în mod
inexact;
l neverificarea de către

ofiţerul de stare civilă a rea-
lităţii conţinutului declaraţiei
si a concordanţei acesteia cu
actele de identitate, certifica-
tele de stare civilă şi cele-
lalte înscrisuri prezentate;
l comunicarea datelor

înscrise în actele de stare ci-
vila în alte condiţii decât
cele prevăzute la art. 70;
l neeliberarea de către

personalul medico-sanitar
competent, în termenele le-
gale de declarare a naşterii şi
a decesului, a certificatelor
medicale constatatoare ale
acestor fapte;
l pierderea sau deterio-

rarea certificatelor de stare
civilă;
l oficierea de catre

deservenţii cultelor a servi-
ciului religios în cazul căsă-
toriilor sau în vederea
înhumării sau încinerării
fără a li se fi prezentat certi-
ficatul de căsătorie şi, res-
pectiv, documentul prevazut
la art. 38;
l înregistrarea unui act

de stare civilă cu încălcarea
competenţei teritoriale pre-
văzute de prezenta lege;
l efectuarea de răzuiri,

ştersături în cuprinsul acte-
lor de stare civilă;
l netransmiterea comu-

nicărilor cu privire la înregis-
trarea naşterii cetăţenilor
români cu domiciliul în Ro-
mânia ori a modificarilor in-
tervenite în statutul civil al
persoanelor, a actelor de
identitate ale persoanelor de-
cedate serviciilor publice co-
munitare de evidenţă a
persoanelor competente;
l nerespectarea terme-

nului prevăzut de lege pri-
vind sesizarea poliţiei despre
găsirea unui copil;
l înhumarea sau inci-

nerarea cadavrului fără pre-
zentarea documentului
prevazut la art. 38;
l nerespectarea de

către ofiţerul de stare civilă
a dispoziţiilor prevazute la
art. 26 si 29.

Contravenţiile prevă-
zute la lit. a)-c) se sancţio-
neaza cu amendă de la 50
lei la 150 lei, iar cele prevâ-
zute la lit. d)-r), cu amendă
de la 100 lei la 200 lei”.

Monica Otilia David

Contravenţii la regimul 
actelor de stare civilă

Eliberarea Cărţii de IdentitateEliberarea Cărţii de Identitate

Monica Otilia David

Despre administratorul de bloc
Din partea Federaţiei 

Asociaţiilor de Proprietari
Lugoj
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În perioada 30 - 31 august,
Municipiul Lugoj a fost gazda
“Festivalului Saltimbancilor”.
Organizat de Primăria Munici-
piului Lugoj în parteneriat cu
Clubul Rotaract Lugoj, eveni-
mentul a reunit pe platoul din
faţa Casei de Cultură a Sindica-

telor trupe de teatru, interpreţi
şi trupe de muzică. În cadrul
festivalului au fost organizate
mai multe workshop-uri şi acti-
vităţi cu caracter creativ.

Organizatorii au intenţionat
şi au reuşit să confere festivalu-
lui un caracter aparte faţă de ce-

lelalte evenimente organizate în
oraş prin sublinierea dimensiu-
nii culturale a acestuia.

Vineri, 30 august, festiva-
lul a fost deschis la ora
12.00, iar până la ora 18.00,
au avut loc activităţi de tip
workshop. Între orele 18.00 -
20.00 s-a desfăşurat un spec-
tacol de teatru, iar în interva-
lul orar 20.00 - 24.00
concerte de muzică hip hop
cu Manooh şi Ciufy, şi cu
trupa Norzeatic .

Sâmbătă, 31 august, înce-
pând cu ora 10.00, copiii au
fost implicaţi în activităţi de
tip workshop, iar între orele
17.00 şi 20.00 teatrele
“Thespis” din Timişoara şi
“Ajutor” din Bucureşti au
prezentat spectacole inedite.
Seara a continuat cu concerte
rock suţinute de trupele Rever-
sed şi Grimus până la ora
23.45. Un spectacol inedit de
jonglerii cu foc a încheiat prima
ediţie a acestui festival.

Aurel Jurubiţă

Festivalul Saltimbancilor
la Lugoj

În perioada 8-10 septembrie
2013 în Sala Polivalentă din
Bucureşti, s-a desfăşurat Cam-
pionatul Naţional la Gimnas-
tică, pentru echipe
reprezentative de cluburi şi
Campionatul Naţional Indivi-
dual al Maeştrilor la aceeaşi
disciplină.

Participând la aceste compe-
tiţii gimnaştii Clubului Sportiv
Municipal Lugoj au avut o
comportare foarte bună, reuşind
să cucerească cinci medalii, una
de aur, şi patru de bronz. Lide-
rul echipei Vlad Cotuna com-
ponent al Lotului National de
Seniori a reuşit o comportare de
exceptie reuşind un binemeritat
loc 3 şi medalie de bronz în
concursul individual compus,
un loc I şi medalie de aur la
bară în finalele pe aparate unde
a mai reuşit încă două medalii
de bronz, la inele şi la paralele.
De asemenea a contribuit şi la
cea de-a cincea medalie, cea de
bronz cu echipa, împreună cu

ceilalţi componenţi, ai lotului
lugojean, respectiv seniorul Va-
sile Rotaru,  juniorii Ciucu Ar-
mando, Ionuţ Todor şi
Alexandru Bănicioiu, compo-
nenţi ai lotului naţional de ju-
niori.

În clasament CSM Lugoj a
fost devansată de echipele CS
Dinamo Bucureşti, ocupanta
primului loc şi CSM LPS Bis-
triţa. O contribuţie importantă
la cucerirea bronzului pe echipe

au adus-o cei trei juniori, Ciucu
Armando, Ionuţ Todor şi Ale-
xandru Bănicioiu care au evo-
luat bine clasându-se între
locurile 4 si 6 la majoritatea
aparatelor.

Sportivii lugojeni au fost în-
soţiţi la concurs de antrenorul
echipei, Adrian Meleancă şi de
Aurel Muntean, preşedintele
secţiei de gimnastică din cadrul
CSM Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Comportare meritorie 
a gimnaştilor de la CSM Lugoj 

la Campionatele Naţionale 
ale Maeştrilor

După trei sezoane în care şi-au depăşit an de an obiectivul propus la
startul campionatului, voleibalistele ce reprezintă Lugojul în întrecerile
oficiale interne se află în faţa unei premiere, la fel ca întreaga familie a
susţinătorilor acestui sport ce ne-a obişnuit în ultimii ani cu succese şi fru-
moase surprize. După ce, în 2011, echipa antrenată de Bogdan Paul  s-a
calificat în finala Cupei Balcanice desfăşurată în Turcia, la Bursa, obţinând
medaliile de argint, în acest week-end, între 20 şi 22 septembrie, sportivele
noastre vor evolua în faţa lugojenilor într-o premieră istorică: pe suprafaţa
Sălii Sporturilor “Ion Kunst Ghermănescu” vor evolua pentru câştigarea
trofeului trei formaţii reprezentând Turcia – Besiktas , Serbia – Zeleznicar
şi România – C.S. Municipal Lugoj, în prima competiţie oficială interna-
ţională pe echipe organizată vreodată în municipiul de pe Timiş.

După ce, între 13 şi 15 septembrie, clubul lugojan a încercat a-şi tura
motoarele la “Cupa C.S.M. 2013” la care a învins Universitatea Cluj (3:0)
şi Universitatea Craiova (3:2), cedând în finală cu 1:3  în faţa  sârboaicelor
de la TENT Obrenovac (echipă calificată în acest an în Cupa Confederaţiei
Europene de Volei),  s-a intrat de-acum în linia dreaptă a pregătirilor pen-
tru turneul ce va evea loc sub egida C.E.V. şi a Balcan Volley Association,
după următorul program:

Joi, 19 septembrie, orele 21,00:  şedinţa tehnică
Vineri, 20 septembrie, orele 19,00:   BESIKTAS – ZELEZNICAR
Sâmbătă, 21 septembrie, orele 19,00: C.S.M. LUGOJ – ZELEZNICAR
Duminică, 22 septembrie, orele 19,00: C.S.M. LUGOJ – BESIKTAS
Câştigătoarea B.V.A. CUP  se califică în Cupa C.E.V.  în sezonul 2013-2014.
Jocurile vor fi conduse de brigăzi internaţionale de arbitri aparţinând

celor trei naţiuni participante, supervizorul competiţiei fiind grecul Savvas
Iordanidis.

Lotul cu care Lugojul se prezintă în onoranta, dar şi pretenţioasa postură

de gazdă a unor întâlniri de asemenea nivel - în care partenere sunt repre-
zentantele unor ţări din topul voleiului mondial – este unul diferit de cel
care a obţinut calificarea, fiind mai precis cel cu care C.S.M. va aborda
Campionatul Naţional Divizia A1  2013- 2014 şi întrecerile din Cupa Ro-
mâniei, cu startul în 26 septembrie, la Iaşi:

Diana Tătaru (nr. 4) – coordonator, căpitanul echipei, n. 19 aprilie 1988,
1,72 m.

Ionela Canea (nr. 7) – centru, n. 17 iunie 1986, 1,83 m.

Laura Lungu (nr. 6) – libero, n. 23 septembrie 1985, 1,75 m.
Daniela Lupescu (nr. 13) – secund, n. 15 mai 1986, 1,75  m.
Anca Paşca (nr. 9) – secund, n. 20 iunie 1984, 1,81 m.
Loredana Paşca (nr. 15) – universal, n. 22 octombrie 1991, 1,78 m.
Milica Trojancevic (nr. 10) – centru, n. 22 martie 1984, 1,82 m.
Ivana Radonjic (nr. 2) – universal, n. 2  octombrie 1991, 1,86 m.
Milena Matic (nr. 3) – secund, n. 14 aprilie 1992, 1,77 m.
Mădălina Şonda (nr. 1) – centru, n. 15 aprilie 1992, 1,83 m.
Cătălina Bosuioc (nr. 12) – coordonator, n. 9 octombrie 1994, 1,73 m.
Maria Matei (nr. 8) – secund (libero), n. 7 septembrie 1994, 1,74 m.
prof. Bogdan Paul – antrenor principal
prof. Vasile Canea – preparator fizic
Sperăm că amatorii de sport  vor avea parte de spectacole agreabile în

meciurile din cadrul BVA Cup 2013 şi organizarea acestei competiţii va
fi una care să ne facă cinste. Oricum, voleiul şi-a făcut datoria sportivă în
fiecare sezon faţă de suporterii săi, morali şi materiali, depăşindu-şi de
multe ori condiţia în confruntări cu nume mai bine cotate. 

Pentru a doua oară în confruntări oficiale europene, sportivele ce re-
prezintă Lugojul continuă să scrie o poveste de succes, prezenţa la acest
nivel de performanţă fiind însăşi o victorie. Dacă medaliile ce le vor fi în-
mânate vor fi de aur, argint sau bronz vom vedea la finele competiţiei,
deşi, teoretic, turcoaicele pornesc mari favorite, iar între sârboaice şi ro-
mânce ar trebui să existe un sensibil echilibru. E sigur însă că este nevoie
de suportul lugojenilor alături de echipă în aceste zile. Intrarea în sală este
gratuită, iar spectatorii sunt rugaţi să sosească din timp spre a evita per-
turbarea desfăşurării jocurilor, pentru care se vor lua măsuri speciale de
securitate. Succes, C.S.M. !

Dan Brudiu

Balcan Volley Association Cup - Volei European, în premieră la Lugoj
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