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Marţi, 12 noiembrie cu prilejul
conferinţei de presă, primarul
Francisc Boldea a avut o întâlnire
cu reprezentanţii firmelor care au
colaborat la reabilitarea faţadei
clădirii Primăriei Municipiului
Lugoj, proiect care a câştigat Pre-
miul I la concursul „Faţada anu-
lui 2012”, organizat de firma
Baumit România. Au fost pre-
zenţi din partea Baumit România
directorul de proiecte - Adrian
Albuleţ şi directorul zonal Călin
Dobra, din partea proiectantului
(firma Codproiect  din Cluj) -

Codruţa Păiş şi Bogdan Nichifor,
din partea constructorului (firma
Matcon) - Mate Ianoş şi Gheor-
ghe Tonca iar din partea distribui-
torului (firma Ti&Mar) - Marcel
Iliaş. „Proiectul de renovare a fa-
ţadei clădirii Primăriei Munici-
piului Lugoj este un exemplu
foarte bun de abordare a unei clă-
diri vechi într-o manieră atentă şi
cu o preocupare pentru detalii,
pentru rezolvarea completă a si-
tuaţiilor din construcţii. Noi, am
apreciat foarte mult proiectul şi l-
am propus în cadrul acestui con-

curs naţional anual, cu participare
largă din partea arhitecţilor, con-
structorilor, atreprenorilor şi be-
neficiarilor. Juriul, format din
specialişti de la Institutul de Ar-
hitectură din Bucureşti, a acordat
proiectului nostru Premiul 1 la
secţiunea Restaurare, reabilitare,
conversie.” a declarat Adrian Al-
buleţ de la firma Baumit Româ-
nia. Acesta a subliniat în
continuare buna colaborare a mu-
nicipalităţii cu proiectantul, cu
constructorul şi furnizorul de ma-
teriale, fapt care a dus la reuşita

deplină a reabilitării faţadei. Au
fost apoi oferite diplome din par-
tea Baumit România, primarului
municipiului şi firmelor care au
realizat cu succes punerea în
practică a acestui proiect. Prima-
rul Francisc Boldea a adresat
mulţumiri pentru aprecieri şi a
făcut referire la intenţia munici-
palităţii de a continua eforturile
de reabilitare a faţadelor unor clă-
diri vechi din oraş: „Tocmai am
transmis la Comisia Naţională a
Monumentelor Istorice, docu-
mentaţia pentru avizarea lucrări-

lor de intervenţie privind reabili-
tarea clădirilor din centrul istoric
al oraşului, Etapa I. 

Urmează să refacem în anii
următori, în trei etape, toate faţa-
dele clădirilor din centrul istoric
al oraşului”. În încheierea acestei
întâlniri, directorul de proiecte al
Baumit România, a informat că
proiectul de reabilitare a faţadei

clădirii Primăriei Municipiului
Lugoj se va număra printre cele
trei proiecte ce vor fi înscrise la
un concurs internaţional care va
avea loc în Austria. Concursul se
intitulează „Chalenge 66” câşti-
gătorul fiind răsplătit cu un pre-
miu în valoare de 66.000 Euro. 

Aurel Jurubiţă
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Au fost primite diplomele pentru proiectul de 
reabilitare a faţadei Primăriei Municipiului Lugoj
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Nivelul lunar al venitului minim garantat
va fi majorat, începând cu 1 ianuarie 2014,
de la 0,271 ISR la 0,283 ISR. Având în ve-
dere că valoarea ISR, indicatorul social de
referinţă, se ridică în prezent la cuantumul
de 500 lei, acest lucru înseamnă că venitul
va creşte de la 135,5 lei (valoare stabilită în-
cepând cu 1 iulie 2013) la 141,5 lei pentru
o persoană singură. Procentual vorbind,
aceasta înseamnă o creştere de 4,4%.

Totodată, venitul minim va creşte şi în
cazul familiilor, după cum urmează:
l 255 lei pentru familiile formate din 2

persoane (faţă de 244 lei, cât e în prezent);
l 357 lei pentru familiile formate din 3

persoane (faţă de 342 lei, cât e în prezent);
l 443,5 lei pentru familiile formate din

4 persoane (faţă de 423 lei, cât e în prezent);
l 527 lei pentru familiile formate din 5

persoane (faţă de 504,5 lei, cât e în prezent).
Aceste majorări sunt prevăzute

de OUG nr. 42/2013, în vigoare încă din
21 mai 2013. Actul normativ stabileşte că
nivelul venitului minim garantat, precum
şi cuantumul lunar al alocaţiei pentru
susţinerea familiei vor creşte, în două

tranşe, prima de la 1 iulie 2013 şi a doua,
din 1 ianuarie 2014. În acest context, în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 12
noiembrie a fost publicată Legea nr.
286/2013 privind aprobarea OUG nr.
42/2013, ce a intrat în 15 noiembrie în vi-
goare. Practic, prin publicarea acestui do-
cument, ce nu aduce modificări
reglementărilor introduse în luna mai, se
creează premisele legislative pentru creş-
terea nivelului venitului minim garantat
de la 1 ianuarie 2014.

Maria Elena Stamurean

Majorarea venitului minim garantat Revelionul 
seniorilor 2014 
Primarul Municipiului Lugoj, dl. Francisc Boldea, se va în-

tâlni în data de 19 decembrie 2013, ora 10.00, la Teatrul Muni-
cipal, cu persoanele vârstnice care doresc să participe la
Revelionul seniorilor. În situaţia în care cei prezenţi vor depăşi
capacitatea maximă a locaţiei unde se va desfăşura Revelionul,
se va trage la sorţi, urmând ca norocoşii să participe într-o at-
mosferă superbă la sărbătorirea trecerii într-un an nou, cu cân-
tec, joc şi voie bună.

Maria Elena Stămurean

O zi la fel de emoţionantă, de
suflet şi de aducere-aminte pentru un
om de excepţie al Lugojului – poetul,
prozatorul, jurnalistul, profesorul şi cri-
ticul literar Constantin Buiciuc (22 mai
1951 – 3 ianuarie 2012), aşa cum a fost
şi cea din 6 noiembrie 2012 (data co-
memorării şi a lansării postume a jur-
nalului de călătorie Faleze franceze,
Editura Marineasa, Timişoara, 2012),
a fost şi ziua de vineri, 1 noiembrie
2013 (ziua Sărbătorii creştine a Tuturor
Sfin�ilor, cunoscută şi ca Luminaţia),
zi în care, de la ora 18.00, a avut loc,
în Sala de Concerte “Elisabeta Toth” a
Şcolii Gimnaziale de Muzică “Filaret
Barbu” Lugoj, festivitatea de decernare
a diplomelor primei ediţii a Premiului
Literar “Constantin Buiciuc” şi pre-
zentarea volumului postum de poezie
“Paradisul întors” semnat de Con-
stantin Buiciuc, carte apărută recent la
editura de suflet a scriitorului – Editura
Marineasa din Timişoara.

Volumul postum “Paradisul
întors”, semnat de Constantin Buiciuc,
ediţie îngrijită, culegere text, tehnore-
dactare şi coperta de Adriana Weimer
(manuscrisul mi-a fost pus la dispoziţie
prin grija soţiei – Ivone Buiciuc), pre-
faţă de Dorin Murariu, este carte de
poezie a autorului, aceasta fiind cea de

a zecea carte de autor semnată de Con-
stantin Buiciuc, adăugând încă cinci
volume scrise în colaborare.

Atât festivitatea de acordare a
Premiului Literar “Constantin Bui-
ciuc” – iniţiat de familie – cât şi pre-
zentarea postumă a volumului
“Paradisul întors” s-au desfăşurat în
acordurile înălţătoare ale unui recital
muzical, dăruit din suflet de violonistul
Christophe Giovaninetti (membru al
cvartetului „Champs Elisees” din
Paris) şi de soţia lui – pianista Dana
Paul-Giovaninetti (nepoata scriitorului,
profesoară la Conservatorul din Argen-
teuil şi Cetăţean de Onoare al Munici-
piului Lugoj). Momentul emoţionant a
fost completat de fiica regretatului
scriitor lugojean – Otilia Buiciuc – care
a făcut o evocare de suflet a tatălui,
omului şi scriitorului Constantin Mir-
cea Buiciuc: „Tatăl meu a fost un
amestec de inteligenţă, candoare şi bu-
nătate sufletească. Era un om liber, pa-
sionat de astronomie, de literatura SF,
de călătorii. Fan Beatles şi Rolling Sto-
nes, a făcut mai târziu o pasiune pentru
muzica clasică, pasiune împărtăşită în
familie prin nepoţii: pianista Dana
Paul-Giovaninetti şi violonistul Florin
Paul. A fost un scriitor şi jurnalist de
vocaţie”. Toate aceste momente emo-

ţionante au fost gândite şi dăruite spre
cinstirea memoriei personalităţii poe-
tului, prozatorului, criticului literar,
profesorului şi jurnalistului lugojean
Constantin Mircea Buiciuc.

După deschiderea manifestă-
rii, de către Dorin Murariu, scriitorul
timişorean Claudiu Arieşanu – preşe-
dintele juriului – a anunţat câştigătorii
primei ediţii a Premiului Literar „Con-
stantin Buiciuc”. Premiul pentru Proză
i-a fost decernat scriitorului Mircea
Pora – din Timişoara, pentru volumul
„Tour Eiffel. Turiştii toamnei”, iar Pre-
miul pentru Poezie i-a fost acordat
scriitorului Aurelian Sârbu – din Deva,
pentru volumele „Neguţătorul de lut”,
„Peisaj remanent” şi „Arhipelag stin-
gher”. Juriul concursului a fost format
din scriitorii Claudiu Arieşanu – preşe-
dinte, Livius-Petru Bercea şi Dorin
Murariu. În total, pentru câştigarea
Premiului Literar „Constantin Bui-
ciuc”, în concurs au fost înscrise şai-
sprezece volume, toate apărute în anul
2012. Astfel, la secţiunea Proză au fost
înscrise volumele: „Tour Eiffel, turiştii
toamnei”, de Mircea Pora; „Cugetări”
şi „Iubitele mele definiri”, de Simion
Todorescu; „Jurnalul meu”, de Daniel
Luca şi Alina Bogdan; „Pulsaţii de fan-
tasmă”, de Mihai Florin Donţu; „Ie-

dera”, de Doina Cherecheş; „Vara su-
fletelor arse”, de Elena Vidoni. La sec-
ţiunea Poezie, au fost înscrise
volumele: „Ai vrut, Doamne”, de
Elena Olariu; „Artă şi rafinament” şi
„Peştele pe uscat”, de Dorin Ploscaru;
„Neguţătorul de lut”, „Peisaj rema-
nent” şi „Arhipelag stingher”, de Au-
relian Sârbu; „Calea spre lume” şi
„Apele nopţii”, de Geo Galetaru;
„Poeme de fum”, de Florina Hu-
zoaica. La secţiunea Critică literară
nu au fost înscrise volume. 

În finalul manifestării, parti-
cipanţilor la eveniment le-a fost oferit
volumul postum de poezie „Paradisul
întors” semnat de regretatul scriitor şi
jurnalist lugojean Constantin Buiciuc.
Programul medalionului muzical sus-
ţinut de Dana & Christophe Giovani-
netti a cuprins piesele: Maurice Ravel
– Kaddish, prière les morts; Claude
Debussy – Sonata pentru vioară şi
pian, Serenada pentru vioară şi pian
(completată de Robert Orledge),
Minstrels (transcripţie de Claude De-

bussy), La Plus Que Lente (transcrip-
ţie de Léon Roques); Enrique Grana-
dos şi Emanuel De Falla – Două
dansuri spaniole. În pauzele dintre
piese, Dorin Murariu a citit fragmente
– poezie, proză, impresii de călătorie
– din cărţile semnate de Constantin
Buiciuc. 

Organizatorii acestui eveni-
ment au fost familia scriitorului (fiica
Otilia Buiciuc – medic, în Paris; soţia
Ivone Buiciuc; sora Ariadna Paul; ne-
poata Dana Paul-Giovaninetti – pia-
nistă, în Franţa; nepotul Florin Paul –
violonist, în Germania), Şcoala Gim-
nazială de Muzică “Filaret Barbu”
Lugoj, Biblioteca Municipală Lugoj şi
Cenaclul & Revista „Banat” Lugoj.

Numele lui Constantin Mir-
cea Buiciuc va rămâne întotdeauna în
sufletul şi conştiinţa Lugojului, a Ba-
natului, a colegilor şi a prietenilor lui,
prin toată creaţia literară şi implicarea
culturală de excepţie, dar mai ales da-
torită OMULUI deosebit care a fost. 

Adriana Weimer

Premiul Literar „Constantin Buiciuc” şi prezentarea
volumului postum de poezie „Paradisul întors”

Primul bărbat din Lugoj 
sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 ani

În data de 30 octombrie 2013, primarul Francisc Boldea
şi reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comuni-
tară, s-au deplasat la domiciliul d-lui. Frohlich Lajos, care
a împlinit în data de 6 octombrie vârsta de 100 de ani. 

Domnul primar i-a înmânat sărbătoritului o Diplomă de
excelenţă, un premiu în bani, un buchet de flori şi un tort
aniversar. Dl. Frohlich a fost vizibil surprins şi emoţionat
de vizita autorităţilor, pe care le-a tratat cu căldură şi bună-
dispoziţie, povestind despre evenimentele marcante la care
a participat de-a lungul vieţii sale. Nu a pregetat să ne măr-
turisească speranţele sale şi aşteptările pe care le are la
această vârstă memorabilă, însumând nu mai puţin de 40
de ani de pensie.

De menţionat faptul că dl. Frohlich Lajos este primul
bărbat sărbătorit de municipalitate pentru împlinirea vâr-
stei de 100 de ani, în această situaţie fiind alte trei per-
soane de sex feminin, care au fost sărbătorite de la
momentul instituirii premiului „Vârsta de aur”.

Maria Elena Stamurean
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Vremea bună din ultima pe-
rioadă, a permis constructorului
să desfăşoare în bune condiţii
lucrările la noul pod pietonal
din zona Pieţei Agroalimentare. 

S-a realizat până în prezent

suprabetonarea pe deschiderile
5, 4, 3 şi 2 şi a rămas de execu-
tat suprabetonarea deschiderii
1, cea situată în partea dinspre
Ştrand, la care se lucrează în
prezent. S-au turnat de aseme-

nea grinzile-parapet laterale pe
deschiderile 5, 4 şi 3. Dacă vre-
mea va permite, se vor turna şi
grinzile-parapet pentru deschi-
derile 2 şi 1, pentru care sunt
deja realizate armăturile meta-
lice. Grinzile–parapet sunt pre-
văzute cu doze pentru
realizarea iluminatului şi au de
asemenea înglobate plăcuţe
pentru prinderea parapetului
pietonal. În placa de suprabeto-
nare au fost prevăzute şi goluri
pentru montarea gurilor de
scurgere.

Lucrările la pod vor continua
atât timp cât vremea va fi favo-
rabilă, cu temperaturi nocturne
pozitive şi se vor relua la primă-
vară.

Până la finalizarea completă
şi darea în folosinţă a podului,
mai trebuie montaţi parapeţii
pietonali şi realizată instalaţia
electrică. Se vor monta de ase-
menea copertine peste scări şi
rampe, vor fi montate lifturile
la ambele părţi ale podului şi
se va turna un ultim strat pe
calea de rulare.

Aurel Jurubiţă

Podul Pietonal, tot mai
aproape de finalizare

În data de 29 octombrie a avut loc o şedinţă
operativă la care au luat parte reprezentanţi ai
constructorului, proiectantului, dirigintele de şan-
tier, biroul de investiţii, arhitectul şef şi şeful exe-
cutivului. Au fost reglementate toate problemele
legate de sălile de proiecţie, de partea de absor-
bţie fonică activă şi pasivă. S-au discutat proble-
mele legate de instalaţiile de televiziune, de
proiecţie, precum şi cele legate de centrala ter-
mică. S-a propus şi se va executa o protecţie fo-
nică a zidului despărţitor dintre sălile 2D şi 3D
de până la 70 decibeli, izolare în 7 straturi pentru
a se elimina orice interferenţe de sunet între săli.
Au fost de asemenea discutate şi problemele re-
feritoare la executarea faţadei şi cele legate de
culorile ce vor fi folosite la faţadă.

În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor, până în

acest moment s-a executat amenajarea specifică
a pereţilor laterali, s-a realizat compartimentarea
sălilor de cinema, precum şi sistemul de climati-
zare pentru cele două săli.

În prezent se lucrează la încăperile anexe şi la
finalizarea camerelor de proiecţie. De asemenea
se lucrează în ritm alert la faţadă pentru a se în-
cheia atât timp cât vremea este favorabilă.

Rămân de executat în perioada următoare fi-
nisajele interioare în cele două săli. Se va începe
şi montarea echipamentelor din hol, de la intrare
şi în camerele de proiecţie.

Stadiul actual al lucrărilor ne îndreptăţeşte să
afirmăm ca lugojenii vor putea beneficia de un
cinematograf modern şi cochet în primăvara anu-
lui viitor.   

Aurel Jurubiţă

La noul cinematograf 3D se
lucrează în ritm susţinut

Ştiri edilitare pe scurt
l Începând cu data de 1 decembrie se deschide Târgul de Crăciun, care va funcţiona până în

data de 8 ianuarie 2014 pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor. Tot acolo va fi amplasat
pomul de Crăciun şi vor avea loc spectacolele în aer liber, organizate de instituţiile şcolare şi de
cultură din oraş.

l În 30 octombrie a început reparaţia acoperişului Sălii de sport „Ioan Kunst Ghermănescu”.
Suma alocată acestor lucrări este de 30.000 lei iar termenul de finalizare este data de 1 decem-
brie.

l În perioada imediat următoare municipalitatea achiziţionează mobilier stradal, respectiv 50
de bănci şi 50 de coşuri de gunoi. 

l La şedinţa de executiv din 4 noiembrie, s-a stabilit realizarea unui proiect privind moderni-
zarea Galeriei Pro-Arte, după o concepţie modernă. Galeria va include un magazin cu produse
specifice amplasat la intrarea dinspre strada Mocioni, va beneficia de un sistem modern de ilu-
minare şi de un sistem nou de încălzire cu centrală proprie. De asemenea se va face o altă împăr-
ţire a spaţiilor de expunere.

l În data de 5 noiembrie la ora 14.00, primarul Francisc Boldea a inaugurat terenul sintetic
din cartierul Stadion I. Terenul de sport a fost mult
aşteptat de copiii din cartier dar şi de ceilalţi iubitori
de mişcare.

l A fost transmisă la Comisia Naţională a Monu-
mentelor Istorice, documentaţia pentru avizarea lu-
crărilor de intervenţie privind Reabilitarea clădirilor
din centrul istoric al oraşului, etapa I.
l În perioada 29-30 noiembrie, o delegaţie a mu-

nicipiului Lugoj va efectua o vizită în oraşul înfrăţit
Szekszard (Ungaria), cu prilejul marcării a 20 de ani de parteneriat cu oraşul maghiar.

l În 12 noiembrie la orele 14.30, primarul Francisc Boldea a predat Unităţii de Pompieri Lugoj,
autospeciala Ford care a fost primită ca donaţie de la oraşul înfrăţit Jena (Germania). În prealabil
autovehiculul a fost înscris în circulaţie şi inscripţionat cu însemnele Municipiului Lugoj.
l A fost finalizată asfaltarea trotuarelor pe străzile Horea, Aurel Vlaicu şi Brânduşelor, în pre-

zent lucrându-se pe străzile Dimitrie Cantemir şi Făgetului - etapa a II a.
l În urma discuţiilor purtate cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş - Titu Bojin, a fost

alocată suma de 40.000 lei din bugetul Consiliului Judeţean, pentru cumpărarea de noi costume
Ansamblului Folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.

l La începutul lunii viitoare se va deschide patinoarul din parcul George Enescu „Au fost în-
tocmite toate documentele privind patinoarul, firma care a câştigat licitaţia este cea de anul trecut
iar dacă starea vremii o va permite, vom da drumul la patinoar în preajma zilei de 1 decembrie”
a declarat primarul Francisc Boldea. Patinoarul va funcţiona până în data de 7 februarie. Firma
care va amenaja patinoarul va aduce pentru închiriere 140 de perechi de patine. Tarifele vor fi
aceleaşi ca şi anii trecuţi, atât pentru accesul pe patinoar cât şi pentru închirierea patinelor.

Aurel Jurubiţă

După începerea anului şcolar, transpor-
tul în comun gratuit de pe raza municipiu-
lui a înregistrat o creştere substanţială a
numărului de călători.„Între 1 şi 25 oc-
tombrie am avut un număr record de călă-
tori, respectiv 25.545 faţă de circa 5.000
în luna iulie. Creşterea aşa de mare a nu-
mărului de persoane care utilizează trans-
portul în comun este un lucru nesperat de
bun şi, după o discuţie cu cei de la Meri-
dian 22, am luat hotărârea achiziţionării a
încă unui autobuz. Reuşita noastră în în-

cercarea de a atrage oamenii spre trans-
portul în comun ne obligă să mărim parcul
auto.” a declarat şeful executivului. Re-
partizat pe trasee, numărul de călători în
perioada menţionată de edilul şef, se pre-
zintă astfel: pe traseul 1 - 9.400, pe traseul
2 - 4.358, pe traseul 3 - 7.000, pe traseul
4 - 2.976 iar pe traseul 5 - 1.768. De altfel,
în fiecare zi a lunii octombrie, numărul
persoanelor care au folosit transportul în
comun a fost de peste 1.200.

Aurel Jurubiţă

Pentru ca anotimpul rece şi
precipitaţiile sub formă de ză-
padă să nu ia prin surprindere
municipalitatea, a fost deja
convocat Comandamentul pri-
vind pregătirea pentru iarnă.
„Vom avea 7 utilaje pentru des-
zăpezire, care sunt operaţionale
din 10 noiembrie. Avem trei
utilaje grele, prevăzute cu sără-
riţe, pentru străzile principale
din oraş, un utilaj de mici di-
mensiuni pentru străzile din

cartiere, un utilaj greu care va
acţiona cu clorură de magne-
ziu, la nevoie, un tractor cu
lamă precum şi o fadromă pen-
tru încărcarea zăpezii. Toate
aceste utilaje sunt repartizate
pe cartiere şi străzi în vederea
unei utilizări cât mai eficiente.
De asemenea sunt pregătite
pentru a fi utilizate următoarele
materiale: 30 tone clorură de
magneziu şi 100 tone sare, de-
pozitate la vechiul Hipodrom

iar pentru nisipul ce va fi folo-
sit există contract de cumpă-
rare.”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Pentru bunul mers al activi-
tăţilor de deszăpezire, vor con-
lucra Salprest S.A.,  Meridian
22 S.A. şi Serviciul Sere şi
Spaţii Verzi, care vor beneficia
de sprijinul Poliţiei Locale, Po-
liţiei Naţionale precum şi al
altor instituţii. În acest sens au
fost stabilite măsurile ce revin
fiecărei firme implicate şi a fost
realizată o împărţire a sarcini-
lor pe străzi, oameni şi zile, ast-
fel încât eventualele căderi
masive de zăpadă să nu ia prin
surprindere edilii, iar circulaţia
pe teritoriul oraşului să nu aibă
de suferit.

Aurel Jurubiţă

Transportul în comun gratuit din 
municipiu, depăşeşte cu mult aşteptările

S-au făcut pregătiri pentru
întâmpinarea iernii



Într-o societate globalizantă a în-
ceputului de mileniu, în care cul-
tura însăşi este o marfă,
valorificarea cu succes a unui capi-
tal de imagine, ţine de puterea şi
priceperea utilizării unui brand,
bazat pe promovarea unor valori
identitare.

Uzina hollywoodiană a creat un
brand, un simbol cu adevărat adu-
cător de profit -  mitul contelui
Dracula şi al celui mai celebru in-
terpret din toate timpurile al aces-
tuia, actorul lugojean Béla Lugosi.
Un mit ce trebuie valorificat de lu-
gojeni, în sensul imaginării şi  ar-
gumentării propriilor semnifica�ii
şi realităţii locale, vis-a-vis de ge-
stionarea acestui capital de im-
agine, celebru deja în lume, ce
trebuie preţuit pentru ceea ce poate
să devină pe plan local. 

Folosindu-se de interesul mon-
dial stârnit de aceste simboluri, Lu-
gojul ar putea ajunge cu siguranţă
pe harta turistică a lumii, dacă ne
gândim la precedentul creat de ce-
tatea Bran, ce atrage anual mii de
turişti, fiind recunoscut ca locul în
care a stat domnitorul Ţării Româ-
neşti - Vlad Ţepeş, cel care a inspi-
rat crearea personajului fictiv
Contele Dracula, din romanul gotic
„Dracula” al lui Bram Stoker, pu-
blicat în anul 1897. Cartea despre
vampiri a lui Bram Stoker a fost ur-
mată de numeroase ecranizări, cea
mai faimoasă fiind cea din anul
1931, care îl are pe actorul Bela
Lugosi în rolul Contelui Dracula.
Referindu-se la actori, el va afirma:
,,Cea mai mare ambiţie a unui actor
este să-şi creeze rolul sau propriu,
definitiv şi original, un personaj cu
care va fi asimilat pentru totdeauna.
În cazul meu, acest rol este cel al
lui Dracula.” 

Béla Lugosi, pe numele real
Béla Ferenc Dezső Blaskó, s-a năs-
cut în 1882 la Lugoj, într-o casă de
pe actuala stradă Bucegi, din părin-
ţii Paula de Vojnich şi István
Blasko, tatăl său fiind bancher în
Ungaria. La vârsta de 12 ani re-
nunţă la şcoală şi îşi începe cariera
de actor (prin 1901 sau 1902), cele
dintâi performanţe avându-le pe
scenele din Lugoj şi împrejurimi,
în piese de teatru şi operete. În
1911 se mută la Budapesta unde
joacă pe scena Teatrului Naţional
Maghiar, între anii 1913–1919.
Deşi mai târziu avea să declare că
în această perioadă a jucat roluri
majore, în realitate, se pare că mai
toate erau secundare. În timpul Pri-
mului Război Mondial a luptat ca
locotenent de infanterie în armata
austro-ungară.  

În 1917, Lugosi se căsătoreşte
cu Ilona Szmick. Căsătoria durează
până în 1920 când sfârşeşte printr-
un divorţ, din cauza diferenţelor de
opinie politică dintre Lugosi şi pă-
rinţii soţiei, Bela Lugosi fiind  în ti-
nereţe lider comunist,  făcând chiar
parte din guvernul de extremă
stângă a lui Bela Kuhn. Acesta pare
a fi motivul real pentru care Lugosi
s-a refugiat în America, traversând
oceanul şi ajungând în New Or-
leans, ca membru al unui echipaj
de pe un vas comercial. În America
a lucrat o vreme ca muncitor neca-
lificat, iar la scurt timp a intrat în
teatrul maghiarilor din New York.
A jucat pentru prima dată pe
Broadway în piesa The Red Poppy,
în 1922. A fost remarcat în 1927, în
piesa Dracula, o adaptare realizată
de Hamilton Deane şi John L. Bal-
derston după romanul lui Bram
Stoker. Producţia a avut un aseme-
nea succes încât, la scurt timp, a

fost solicitat la Hollywood. În
1929, Lugosi şi-a dobândit locul în
societatea şi scandalurile de la Hol-
lywood, când s-a căsătorit cu o vă-
duvă bogată din San Francisco,
Beatrice Weeks. În dulcele stil cla-
sic hollywoodian, căsătoria s-a în-
cheiat după doar patru luni.

După succesul cu producţia Dra-
cula (1931), Lugosi a încheiat un
contract cu studiourile Universal.
Având încă dificultăţi cu limba en-
gleza, pronunţia sa din film a adău-
gat o notă de autenticitate
personajului, originea artistului in-
fluenţând crearea personajului.
După rolul jucat în acest film ar fi
primit mai multe scrisori de la ad-
miratoarele sale, decât marele actor
Clark Gable.

În 1933 se recăsătoreşte cu Lil-
lian Arch, fiica unui emigrant ma-
ghiar. Lillian şi Bela vor divorţa 20
de ani mai târziu, în 1953. 

Rănile din timpul războiului se
resimt din ce în ce mai puternic, ac-
torul fiind nevoit să apeleze la me-
dici şi calmante (morfină şi
methadonă). Dependenţa de cal-
mante ajunge să fie cunoscută de
producătorii de la Hollywood.
Joacă totuşi în filme cu un rating
mediocru, în roluri care nu-l soli-
cită foarte mult. Potrivit biografiei
lui Frank Sinatra, scrisă de Kitty
Kelley, când a auzit de problemele
lui Lugosi, cântăreţul l-a ajutat cu
bani şi l-a vizitat în câteva rânduri
la spital. 

Lugosi se căsătoreşte pentru a
patra oară în 1955 cu Hope Linnin-
ger. După finalizarea tratamentului,
mai realizează un film, The Black
Sleep, pentru Bel-Air Pictures.
Spre dezamăgirea sa, rolul pe care
l-a avut a fost cel al unui mut.

Lugosi a murit în urma unui in-

farct, pe data de 16 august 1956,  în
locuinţa sa din Los Angeles. Avea
73 de ani. A fost înmormântat în
California, purtând unul din costu-
mele lui Dracula. 

Impresionant este come back-ul
unui astfel de personaj care părea
uitat la mijlocul anilor ‘50, pentru
ca la începutul anilor ‘90 să fie
considerat stăpânul absolut al ge-
nului horror şi una din figurile ce-
lebre de la Hollywood. Totul se
datora, în bună măsură, excelen-
tului film al lui Tim Burton - Ed
Wood - unde Lugosi este unul din
personajele principale, fiind inter-
pretat de Martin Landau (care a şi

luat Oscarul pentru rol). 
Un argument solid al actualită-

ţii brandului Dracula, la aproape
80 de ani de la crearea sa, este tri-
umful financiar al acestei adevă-
rate industrii, care a reuşit să
vândă în aprilie 2011, pentru
suma de  2,25 de milioane de do-
lari, Castelul din Los Angeles, ce
a aparţinut actorului Bela Lugosi,
potrivit ziarului Los Angeles
Times, citat de agenţia Mediafax.  

Aşadar, brand-ul Dracula s-a
dovedit a fi extrem de profitabil
financiar, pentru cei care au ştiut
să-l gestioneze de-a lungul timpu-
lui.

Actorul lugojean  Bela Lugosi
are o stea pe celebrul  Walk of
Fame hollywoodian, figura lui
apărând pe mai multe serii de tim-
bre poştale americane.

Béla Ferenc Dezső Blaskó -
alias Bela Lugosi, face parte din
moştenirea culturală a oraşului
nostru, fiind evident un simbol al
acestuia, ce trebuie apreciat pen-
tru ceea ce poate să devină pe plan
local. Dacă nu ar fi fost Bela Lu-
gosi, majoritatea dintre noi nu am
fi aflat de existenţa personajului şi
a legendei contelui Dracula – vam-
pirul din Carpaţi.

Daciana Vuia
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Personalităţi lugojene - Béla Lugosi

Mitul unui mare actor lugojean

O altă zi de suflet şi de aducere-aminte,
pentru un om de cultură al Lugojului –
scriitorul şi profesorul Gheorghe Luchescu
(1 ianuarie 1937 – noiembrie 2011) – la
doar o săptămână de la comemorarea scrii-
torului Constantin Buiciuc, a fost ziua de
sâmbătă, 9 noiembrie 2013, zi în care, de
la ora 13.00, a avut loc în Sala de Consiliu
a Primăriei Municipiului Lugoj, comemo-
rarea lugojeanului de cultură Gheorghe Lu-
chescu şi lansarea volumului de eseuri
“Mirajul provinciei. Despre discursul iden-
titar în opera lui Gheorghe Luchescu”,

semnat de scriitorul orăviţean Ionel Bota
(cu o prefaţă de Gheorghe Jurma şi o post-
faţă de Marcu Mihail Deleanu), carte apă-
rută recent la Editura Tim din Reşiţa.

Despre volumul de eseuri “Mirajul pro-
vinciei. Despre discursul identitar în opera
lui Gheorghe Luchescu”, semnat de Ionel
Bota, au vorbit scriitorul Simion Dănilă –
care a fost şi moderatorul întâlnirii – edito-
rul Gheorghe Jurma şi autorul cărţii. La fi-
nalul manifestării, participanţilor la
eveniment le-a fost oferit volumul cu auto-
graful scriitorului Ionel Bota din Oraviţa. 

La această manifestare de suflet şi de
cultură, despre viaţa şi opera scriitorului şi
omului Gheorghe Luchescu au vorbit, elo-
gios, prieteni şi scriitori: Simion Dănilă,
Ionel Bota, Gheorghe Jurma, Vasile Pisto-
lea, Marcu Mihail Deleanu, Nicolae Preda,
Titus Crîşciu, Nicolae Sârbu, Gheorghe
Zincescu, Nicolae Danciu Petniceanu, Du-
mitru Tomoni, Ioan Olărescu, Gabriela Şer-
ban, Ioan Valcan. Tot in memoriam
Gheorghe Luchescu, poeta Monica Rohan
i-a dedicat o poezie, iar Gheorghe Busuioc
a citit două epigrame. La eveniment au mai
participat: Ionel Panait, Dorin Murariu,
Mircea Anghel, Simion Todorescu, Tiberiu
Şerban, Georgia Miculescu, Maria Rogo-
bete, Marcel Nicolae. 

Organizatorii acestui eveniment au fost
familia scriitorului (soţia Cornelia Lu-
chescu şi fiul Sorin Luchescu), Primăria
Municipiului Lugoj (reprezentanţi: Aurel
Jurubiţă şi Călin Gongola) şi Biblioteca
Municipală Lugoj (prezentă: Adriana Wei-
mer). 

Numele lui Gheorghe Luchescu, prin
permanenta sa preocupare faţă de istoria şi
viaţa culturală a Lugojului şi a Banatului,
va rămâne în conştiinţa acestor locuri dragi
scriitorului, dar şi în conştiinţa ţării. 

Adriana Weimer

Gheorghe Luchescu – comemorare 
Ionel Bota – lansare carte

Marius Bacriu – expoziţie de 
sculptură la Galeria “Pro Arte” Lugoj
Marius Bacriu – sculptor, restaurator, preşedintele Uniunii

Artiştilor Plastici – Filiala Lugoj, a avut joi, 7 noiembrie 2013,
de la ora 17.00, la Galeria “Pro Arte” din Lugoj, vernisajul ex-
poziţiei de sculptură “Orizont interior”. 

Expoziţia, organizată de Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala
Lugoj, a fost vernisată de prof. dr. Alexandru Doroghi. 

Despre sculptorul lugojean Marius Bacriu, doamna Doina
Mândru spunea: “Este un artist deplin, format în tradiţia pos-
tmodernă a lemnului. Adorându-l sub specia poeziei, ca interfaţă
între orizontul interior şi imaginarul istoriei, sau deschizându-l
spre nemărginire cu maximă ştiinţă a supunerii materialului până
la fragilitatea unei dantele, Bacriu are mereu în memorie repere
esenţiale ale umanităţii. Obiectele sale cu multiple feţe şi des-
chideri au nu doar o aparenţă arhaică, ci organicitate deplină, ca
ecou al straturilor de civilizaţie care hrănesc din profunzime im-
aginaţia sculptorului contemplator”. 

Adriana Weimer
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Concertul din seara de Sân Văsâi (1
ianuarie) a anului 1908 a generat o po-
lemică de presă între un spectator exi-
gent (semnat cu pseudonimul Ex-Lex)
şi Ion Vidu. Dirijorului Reuniunii Ro-
mâne de Cântări şi Muzică i se repro-
şau câteva minusuri şi stângăcii în
organizarea concertului, dar şi în ceea
ce priveşte prezentarea scenică a coriş-
tilor. Astfel, autorul articolului, apărut
în periodicul lugojean „Drapelul”, so-
licita publicarea din timp, pe viitor, a
anunţului concertelor, multiplicarea

textului cântecelor şi distribuirea aces-
tora spectatorilor, omogenizarea cos-
tumaţiei coriştilor, alcătuirea
programului după anumite criterii te-
matice, care să confere unitate aces-
tuia, plasarea coriştilor cu faţa spre
public şi a dirijorului cu faţa către in-
terpreţi. În final, autorul observaţiilor
concluziona: „Servească aceste mo-
deste reflexii drept bun material de
gândit. Poate că n-am nimerit în toate
cuiul în cap, dar o vorbă dă pe alta, şi
aşa tot poate să se nască o discuţie

fructiferă”. Răspunsul lui Vidu a venit
cu promptitudine. După ce s-a străduit
să demonteze acuzaţiile şi să respingă
ca netemeinice observaţiile şi propu-
nerile, dirijorul Reuniunii ortodoxe lu-
gojene a punctat maliţios: „La «a bena
data occasione» rugăm pe dl «Ex-Lex»
ca să fie în toate mai «explicit» şi «să
lovească cuiul în cap»”.

Într-o replică la replică, misteriosul
domn „Ex-Lex” îi solicita explicit lui
Vidu să se posteze, în timpul actului
dirijoral, cu spatele către public, argu-

mentând detaliat în favoarea cerinţei
sale: „Adevărat că mi se va răspunde
că ce am câştigat dacă văd acum per-
soana principală, dirigentul, în spate.
Negreşit că e regretabil, dar totuşi pre-
fer a privi pe dirigent în spate, decât o
parte a corului. În schimb însă, am tot
corul în faţă. Iar dirigentul are ocazie
cu mult mai potrivită a stăpâni prin mi-
mică şi vorbă corul, fără a fi observat
de public. În situaţia actuală, trebuie să
stea dirigentul în mijlocul corului –
cum stă de fapt [cu faţa la public] –
rece ca un stan de piatră şi să nu mişte
niciun muscul al feţei, când dă greş o
voce sau un solist, ca nu cumva să
preocupe publicul în defavorul concer-
tului. Cu mult mai mult poate ajuta co-
rului un dirigent, dacă e cu spatele
către public şi nu e controlat că ce face
şi spune, eventual chiar poate să cânte
cu una sau alta din voci sau cu vreun
solist care nu e destul de sigur, fără ca
să observe publicul aceasta”.

Cu prilejul concertului din 23 fe-
bruarie/7 martie 1908 (pavilionul
„Concordiei”), receptiv la criticile for-
mulate, Ion Vidu a adoptat pentru
prima oară poziţia clasică a dirijorului,
orientat cu faţa spre interpreţi. Toto-
dată a fost concepută o anumită struc-
turare a programului, alcătuit din trei
părţi distincte. În prima parte au fost
prezentate opusuri de T. Teodorescu
(Dochia), I. Vidu (Rar acum este), I.
Costescu (Mamei, o cunună) şi Gh. S.
Vasiliu (Drum bun, ambele pentru cor

bărbătesc), partea secundă a cuprins un
concert vocal-instrumental: Mendel-
ssohn-Bartholdy (Sommerna-
chtstraum), Beethoven (Andante din
Simfonia I, într-o transcripţie pentru
vioară, pian şi armoniu, interprete:
Ella Ioanovici, Maria Branişte şi Elena
Dobrin), I. Costescu (În natură, cor
mixt cu acompaniament de pian), Gol-
termann (Trio), Gounod (Ave Maria,
opus interpretat de Zeno Bejan, vio-
loncel, şi M. Branişte, pian), în ultima
parte fiind oferite publicului creaţii
semnate de I. Vidu (Negruţa, solişti:
Ana Blaj şi Iosif Bireescu, Coasa şi
Ruinita).

În cronica concertului era sesizată
noutatea: „De astădată am avut o sen-
zaţie deosebită. Pare-mi-se un com-
promis, ca rezultat al polemicii
Vidu–Ex-Lex: un podium nou con-
struit în stil amfiteatralic, ca postarea
cântăreţilor să fie asigurată amăsurat
vederilor dlui Vidu. În schimb însă, am
avut ocazia a vedea pe dl dirigent con-
ducând corul cu spatele către public.
Tot e bună la ceva polemica, chiar şi
când iese pe dos. Deşi noi eram mai
bucuroşi dacă se rezolva polemica în
senzul ca toţi cântăreţii să cânte cu faţa
cătră public, totuşi considerăm din par-
tea noastră incidentul, deocamdată, ca
încheiat” („Drapelul”, Lugoj, VIII, 24,
1908, 2-3, cronică semnată cu pseudo-
nimul Scovărzescu). 

Constantin-T. Stan

ION VIDU – 150 DE ANI DE LA NAŞTERE
Cum dirija Ion Vidu?

Pentru al treilea an consecutiv, adminis-
traţia locală va organiza la trecerea dintre
ani, o petrecere de Revelion în aer liber.
Aceasta va avea loc în Piaţa Victoriei, din
faţa Primăriei, unde sunt aşteptaţi să parti-
cipe toţi lugojenii care doresc să treacă în
noul an într-o atmosferă de muzică şi dis-
tracţie.

Petrecerea Revelionului 2013 – 2014 va
începe pe 31 decembrie, la ora 22.30, şi se

va prelungi până după miezul nopţii. Pen-
tru întreţinerea atmosferei, vor susţine con-
certe trupele Reversed Band din Lugoj,
Burning Table din Timişoara şi Cezar Cos-
tescu din Lugoj. 

Dacă despre trupa Reversed şi Cezar
Costescu nu mai sunt multe de spus, fiind
prezenţe binecunoscute pentru publicul lu-
gojean, vom oferi câteva repere privind ac-
tivitatea trupei vedetă invitată să întreţină

atmosfera ultimei ore din anul 2013 şi
anume trupa Burning Table din Timişoara.

Povestea formaţiei a început în noiem-
brie 2011. După o lungă carieră în ultimii
25 de ani în diferite proiecte (Survolaj, Jais,
Baraka, Blazzaj, Crossroads), nucleul for-
mat din Zsolt Szabo (chitară), Levi Molnar
(tobe), Nagy Bogy (voce) şi Ştefan Czifrak
au decis să pună bazele Burning Table, de-
butul lor devenind una dintre cele mai no-
tabile apariţii ale anului. Evoluţia trupei s-a
concretizat mai apoi prin plecarea lui Şte-
fan şi adăugarea a doi noi membri: Răzvan
Marcuci (bas) şi Saşi Vuşcan (chitară,
synts, programare). 

Dorinţa artiştilor este de a cânta şi scrie
muzica ce îi reprezintă în acest moment, un
amestec de rock alternativ combinat cu
electronica, ce lasă notele şi ritmul să ex-
prime starea lor de spirit. Stilul abordat are
influenţe din partea unor trupe celebre, de
la Pink Floyd, la Porcupine Tree, la Audio-
slave, Stone Temple Pilots, NIN, Muse,
Alice in Chains, Rage Against The Ma-
chine, Pearl Jam. În acest an trupa a cântat
la Bucureşti în deschiderea legendarei for-
maţii britanice The Animals şi a concertat
atât în ţară cât şi în Austria, Ungaria şi Ser-
bia. Aurel Jurubiţă

Petrecerea de Revelion din Piaţa Victoriei

Municipalitatea a făcut de-
mersuri pentru obţinerea de
energie electrică la preturi mai
avantajoase. Au avut loc o
serie de negocieri cu ENEL,
furnizorul de energie electrică
pentru iluminatul public şi
pentru energia electrică pe
care o consumă primăria şi in-
stituţiile publice pendinte. „În
urmă cu câteva luni mă decla-
ram nemulţumit de relaţia cu
ENEL. În urma demersurilor
noastre, în vederea achiziţio-
nării de energie electrică mai
ieftină de la alţi furnizori,
ENEL a devenit mult mai fle-
xibilă. Astfel, în preajma ex-
pirării contractului de
furnizare a energiei electrice
am avut o primă rundă de ne-
gocieri în urma căreia ENEL
a  avansat tarifele de: 260
lei/Mwh faţă de 278 lei/Mwh
până acum pentru orele de
vârf (7-22) şi 164 lei/Mwh
faţă de 178 lei/Mwh pentru in-
tervalul de timp rămas. Nu am
acceptat aceste tarife şi după
cea de-a doua negociere am
ajuns la tarifele de 240
lei/Mwh pentru orele de vârf şi
de 150 lei/Mwh pentru cealaltă
parte a zilei”, a declarat prima-
rul Francisc Boldea. De ase-

menea, noul tarif pentru ener-
gia consumată de instituţii este
de 207 lei/Mwh faţă de 242
lei/Mwh cum era vechiul tarif. 

Luând în considerare noile
tarife, faţă de anul 2008, mu-
nicipalitatea va face o econo-
mie cu energia electrică de
30-35%, în condiţiile în care
în ultimii ani au fost făcute
progrese remarcabile în ceea
ce priveşte iluminatul public
festiv şi cel arhitectural.

Aurel Jurubiţă

Scad tarifele la energia 
electrică pentru iluminatul 
public şi instituţiile publice

Nu se vor mări impozitele şi taxele în anul 2014
Primarul Francisc Boldea va propune ca taxele şi impozitele să rămână pe parcursul anului viitor la nivelul acestui an. „Declar

răspicat că nu vom mări taxele şi impozitele, deşi o recentă hotărâre de guvern ne oferă posibilitatea să facem acest lucru. Datoria
noastră, la Lugoj, este să menţinem un nivel rezonabil al taxelor pentru cetăţeni, mai ales că în cadrul bugetului consolidat al Mu-
nicipiului Lugoj taxele şi impozitele reprezintă doar 4%. Îi las pe lugojeni să aprecieze sau să sancţioneze această hotărâre” a declarat
şeful executivului. Acesta a mai menţionat, că municipalitatea a respectat doar hotărârea de guvern care obliga indexarea la 3 ani a
taxelor şi impozitelor locale. Aurel Jurubiţă
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HOTĂRÂREA
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului

Lugoj în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din
învăţământul preuniversitar 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului
Lugoj în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul
preuniversitar, persoanele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta ho-
tărâre.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local nr. 8  din 29.01.2009.

Nr. 161 din 31.10.2013  
 
 
            
                                                                  
 

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA
privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din

27.06.2013 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor la plata
accesoriilor datorate bugetului local pentru neplata la termen a impozite-

lor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local  în anul 2013 
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E :
Art.1. – Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 27.06.2013

privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor la plata accesoriilor datorate bu-
getului local pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri
ale bugetului local în anul 2013 prin înlocuirea anexei, cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
economice.

Nr. 165 din 31.10.2013
ANEXĂ

la HCL nr. 165  din 31.10.2013
PROCEDURA DE ACORDARE A ÎNLESNIRILOR

LA PLATA ACCESORIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL PENTRU
NEPLATA LA TERMEN A IMPOZITELOR , TAXELOR ŞI ALTOR VENITURI

ALE BUGETULUI LOCAL
La cererea temeinic justificată a contribuabililor persoane fizice, care înregistrează

restanţe la plata veniturilor datorate bugetului local, pentru care s-au calculat accesorii,
se acordă înlesniri  la plata  acestora.
Creanţele bugetare accesorii pentru debitele înregistrate la 31.12.2012  vor fi scutite la
plată dacă debitorii persoane fizice, care au depus cererea, au plătit integral până la data
depunerii cererii, debitele restante, inclusiv amenzile (obligaţii restante la 31.12.2012 cu
accesoriile aferente actualizate la data plăţii + obligaţii restante inclusiv accesorii pentru
anul 2013).

Cererea motivată, va fi depusă la Serviciul impozite şi taxe sau Biroul autorizaţii,
liberă iniţiativă, comercial, contracte, după caz.
La aceasta se vor anexa:
dovada achitării impozitelor, taxelor şi altor venituri restante;
copie după actul de identitate.

În urma analizei se va întocmi un referat care va fi supus aprobării Direcţiei
Economice a Primăriei Municipiului Lugoj.
În baza deciziei Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Lugoj, de aprobare a scu-
tirii la plata accesoriilor aferente debitelor restante,  Serviciul impozite şi taxe sau Biroul
autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte,  va proceda la scăderea din evidenţele
fiscale a acestora şi înştiinţarea contribuabilului.

Perioada de aplicare a prezentei proceduri de acordare a înlesnirilor la plata ac-
cesoriilor este de la 01.07.2013 până la 20.12.2013.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei părinţilor/re-
prezentanţilor legali şi a Consiliului Local la întreţinerea copiilor în grădini-

ţele şi creşele din municipiul Lugoj
Consiliul Local al Municipiului Lugoj

H O T Ă R Ă Ş T  E : 

Art.1. – Se aprobă stabilirea nivelului alocaţiei de hrană la 6 lei/zi pentru creşe şi la 7 lei/zi
pentru grădiniţele cu program prelungit şi grădiniţa cu program săptămânal (dar nu mai puţin de 30 de
lei /lună).

Art.2. –  (1) Se stabileşte limita maximă de venituri până la care se acordă subvenţia, la 530
lei/persoană şi diferenţierea acordării subvenţiei în funcţie de numărul de copii din familie, cu sprijinul
focalizat al familiilor cu un singur părinte, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta ho-
tărâre. 

(2) Pentru copiii înscrişi la grădiniţă care sunt expuşi riscului abandonului, Consiliul Local al
Municipiului Lugoj va suporta contribuţia părinţilor/reprezentanţilor legali.

Art.3. – (1)  Se aprobă metodologia privind acordarea contribuţiei băneşti de către Consiliul
Local al Municipiului Lugoj pentru hrana zilnică a copiilor din grădiniţele cu program prelungit sau
săptămânal, conform Anexelor 2, precum şi modelul cererii, a declaraţiei pe proprie răspundere şi a an-
chetei sociale privind veniturile pentru acordarea subvenţiei, conform Anexelor 3 şi 4, care fac parte in-
tegrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.11.2013.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârile

Consiliului Local nr. 184 din 29.09.2011 privind stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei
părinţilor/reprezentanţilor legali şi nr. 117 din 29.11.2012 privind modificarea Art. 1 la Hotărârea Con-
siliului Local nr. 184 din 29.09.2011 privind stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei pă-
rinţilor/reprezentanţilor legali şi a Consiliului Local la întreţinerea copiilor în grădiniţele şi creşele din
municipiul Lugoj.

Art.5. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei economice şi
Direcţiei de asistenţă socială comunitară.

Nr. 158 din 31.10.2013

HOTĂRÂREA
privind stabilirea cotei -  părţi ce va fi încasată de către titularul dreptului
de administrare al bunurilor din domeniul public al municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Cota parte ce va fi încasată de către titularul dreptului
de administrare al bunurilor din domeniul public al municipiului
Lugoj este de 50%.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Direcţiei economice.

Nr. 171 din 31.10.2013
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Eliberarea Cărţii de Identitate
În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei, vă facem cunoscut că, potrivit prevederilor O.U.G.

97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite eliberarea ac-
tului de identitate şi persoana fizică 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 prezinte la sediul Compartimentului Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J.C. Dră-
gan, nr. 5 (sediul Poliţiei Municipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate.

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

Program de relaţii cu publicul:

- Preluare acte pentru cărţi de identitate:

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

- Eliberare acte:

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

PROGRAM CASIERIE PRIMĂRIE:

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

Monica Otilia David

Arhivarea 
documentelor 

Asociaţiei 
de Proprietari

Asociaţiile de proprietari sunt obligate să arhiveze registrele
de contabilitate şi documentele justificative care stau la baza în-
registrărilor în contabilitatea financiară. În arhiva aflată fie la se-
diul asociaţiei de proprietari, fie la un membru al acesteia sau la
preşedinte, trebuie păstrate, timp de 10 ani de la data încheierii
exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, registrele
de contabilitate şi documentele contabile care stau la baza înre-
gistrării în contabilitate. 

De asemenea, minimum 10 ani trebuie arhivate şi registrele -
jurnal, de inventar, de casă, cele pentru evidenţa fondurilor de
rulment şi reparaţii, cele pentru evidenţa fondului de penalizări
şi a sumelor speciale, lista de plată a cotelor de contribuţie la chel-
tuielile asociaţiei şi lista de avans chenzinal.

Există şi excepţii de la “regula” păstrării actelor timp de 10
ani. Statele de salarii trebuie păstrate în arhivă 50 de ani, iar bonul
de consum, fişa de magazie, lista de inventariere, chitanţele, dis-
poziţia de plată, nota de debitare-creditare, extrasul de cont, jur-
nalele privind diverse operaţiuni, documentele cumulative,
decizia de imputare şi angajamentul de plată se arhivează cinci
ani, dacă necesităţile asociaţiei nu impun o perioadă mai mare. 

Documentele financiar-contabile care atestă provenienţa unor
bunuri cu o durată de viaţă de peste 10 ani se păstrează pe pe-
rioada utilizării acestora. Pentru a elimina din arhivă documentele
al căror termen de păstrare a expirat, se constituie o comisie sub
conducerea preşedintelui, şi se întocmeşte un proces-verbal în
care se consemnează scăderea din Registrul de evidenţă al arhivei. 

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind păstrarea şi arhivarea
documentelor justificative şi contabile, legislaţia prevede o
amendă de la 300 lei la 4.000 de lei. Evidenţele contabile şi fiscale
ale exerciţiului financiar în curs, se pot păstra în perioada 1- 25 a
lunii următoare, la sediul persoanei autorizate pentru prelucrarea
lor în vederea întocmirii declaraţiilor fiscale. 

Vasile Lazăr, preşedintele F. A. P. Lugoj.

Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, or-
ganizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, după
cum urmează:

INSPECTOR (SSD), gradul I A
Direcţia Urbanism – Patrimoniu, Serviciul de Administrare şi Întreţinere a

Domeniului Public, Compartiment Patrimoniu – Inventar;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Re-

gulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparat-
ului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subor-
dinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:
l are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
l cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

l are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
l are capacitate deplină de exerciţiu;
l are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
l nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompat-
ibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabil-
itarea.

CONDIŢII SPECIfICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
l studii superioare tehnice de scurtă durată absolvite cu diplomă;
l vechimea minimă în specialitatea studiilor: 6 ani şi 8 luni;
l cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.

CONDIŢII DE DESfĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.12.2013, ora 1000, iar interviul se

va susţine în data de 30.12.2013, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,
din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj

– Comp. Resurse Umane până la data de  21.11.2013.

A N U N Ţ

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.
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Noiembrie târziu, aşteptăm primele
semne ale iernii, dar peste cel de-al
treilea eşalon fotbalistic încă nu a

căzut cortina. Datorită noului sistem compe-
tiţional aprobat de FRF, cu play-off respectiv
play-out, a crescut cu zece numărul partide-
lor susţinute de fiecare echipă, astfel încât
pauza va veni abia pe 6 decembrie, după dis-
putarea celei de-a cincea etape a returului.

Momentan, Vulturii se află oarecum în grafic, ocupând o
poziţie la mijlocul clasamentului, la limita dintre play-off
(locul şase) şi play-out (locul şapte).

Pe teren propriu s-au câştigat aproape toate partidele, în-
registrându-se un singur egal în faţa celor de la Mama Mia
Becicherecu Mic, la singura partidă în care nu am reuşit să
marcăm în faţa propriilor spectatori. În rest victorii clare şi
convingătoare, 3-1 cu Giarmata, 4-1 cu AFCM Reşiţa, 4-2
cu Turceni şi 7-2 cu Avrig.

În deplasare am întâlnit cu precădere formaţiile cu preten-
ţii de clasare în zona 1-6, pierzând de trei ori la limită (Hu-

nedoara, Târgu Jiu, Caransebeş), singurul eşec usturător în-
registradu-se la Rovinari (scor 1-4). Lugojenii s-au întors cu
puncte de la Avrig (3-1) şi Reşiţa (1-1 cu Muncitorul).

Teoretic se poate spune că suntem avantajaţi de program,
urmând a juca pe teren propriu cu pretendentele la play-off
(Hunedoara, Târgu Jiu, Caransebeş, Rovinari), în deplasare
având bune oportunităţi pentru a mări zestrea de puncte
(AFCM Reşiţa, Turceni).

Acestea însă sunt doar simple speculaţii, băieţii conduşi
de Ilie Rotariu si Claudiu Jivulescu sunt cei care în urma
prestaţiilor din dreptunghiul verde vor stabili poziţia ocupată
la finele sezonului regulat.

Aşadar, să ne bucurăm încă de fotbal, jucătorii au nevoie
de susţinerea şi încurajările dumneavoastră!

Ultimele meciuri din acest an calendaristic se vor disputa
după următorul program:

Vineri 22.11.2013, orele 14.00 - acasă 
VULTURII - FC HUNEDOARA

Vineri 29.11.2013, orele 14.00 - deplasare 
GIARMATA - VULTURII
Vineri 06.12.2013, orele 13.00 - acasă 
VULTURII - PANDURII 2 TARGU JIU

Marius Maier

Fotbal Liga 3-A, Vulturii Lugoj

Centrul de Studii Avansate
în Istorie al Universităţii de
Vest din Timişoara, Primăria
Municipiului Lugoj şi Asocia-
ţia “Banat Art” (vicepreşedinte:
Simona Avram) au organizat,
în perioada 30 - 31 octombrie
2013, în Sala de Consiliu a Pri-
măriei Municipiului Lugoj,
Conferinţa Internaţională „Ba-
natul şi Voivodina. Istoriile şi
culturile unei euroregiuni”.
Astfel, miercuri, 30.10.2013,
ora 9.30, prof. ing. Francisc
Boldea – Primarul Municipiu-
lui Lugoj, i-a salutat pe cei pre-
zenţi la conferinţă; apoi, prof.
univ. dr. Victor Neumann (Cen-
trul de Studii Avansate în Isto-
rie, Universitatea de Vest din
Timişoara) şi prof. univ. dr.
Adrian Cioroianu (Universita-
tea din Bucureşti) au deschis
lucrările conferinţei. 

Conferinţa a fost organizată
pe cinci sesiuni, astfel: 

– miercuri, 30.10.2013,

10.00 - 12.00 – Sesiunea 1 (mo-
derator: Adrian Cioroianu –
Universitatea Bucureşti): Sorin
Antohi (Bucureşti), Boris Stoj-
kovski (Universitatea Novi-
Sad), Vasile V. Muntean
(Protopopiatul din Lugoj);
14.00 - 16.00 – Sesiunea 2 (mo-
derator: Victor Neumann –
Universitatea de Vest Timi-
şoara): László Marjanucz (Uni-
versitatea Szeged); Tamara
Farcaş (Universitatea de Vest
Timişoara), Kálmán Árpád Ko-
vács (Universitatea din Vesz-
prem); 16.15 - 18.45 –
Sesiunea 3 (moderator: Mio-
drag Milin (Academia Română
– Filiala Timişoara): Drago
Njegovan (Universitatea
Novi-Sad), Svetozar Boškov
(Universitatea Novi-Sad),
Áron Kovács (Szeged şi Uni-
versitatea de Vest Timişoara),
Luminiţa Walner Bărbulescu
(Muzeul de Istorie Lugoj);
seara s-a încheiat cu vizita oas-

peţilor la Muzeul de Istorie,
Artă şi Etnografie din Lugoj. 

– Joi, 31.10.2013, 9.00 -
11.30, tot în Sala de Consiliu a
Primăriei Municipiului Lugoj
– Sesiunea 4 (moderator:
Adrian Cioroianu – Universi-
tatea Bucureşti): Andrei Milin
(Muzeul Satului Bănăţean Ti-
mişoara), Grozdanka Gojkov
(Academia de Ştiinţe Pedago-
gice din Vîrşeţ), Lavinia Betea
(Universitatea Bucureşti şi
Universitatea Aurel Vlaicu,
Arad), Slobodan Bjelica (Uni-
versitatea din Novi-Sad);
11.45 - 14.15 – Sesiunea 5
(moderator: Sorin Antohi –
Bucureşti): Victor Neumann
(Universitatea de Vest Timi-
şoara), Cristian Roiban (Uni-
versitatea de Vest Timişoara),
Drago Njegovan (Universita-
tea din Novi-Sad), Miodrag
Milin (Academia Română – Fi-
liala Timişoara).

Adriana Weimer

Conferinţa Internaţională „Banatul
şi Voivodina. Istoriile şi culturile

unei euroregiuni”, la Lugoj

După ce au învins clar Rapi-
dul, chiar în Sala Giuleşti, fe-
tele noastre au întâlnit pe teren
propriu, în prima sâmbătă din
noiembrie Municipal Târgo-
vişte, o formaţie nou promo-
vată, care în această ediţie de
campionat beneficiază de apor-
tul unor jucătoare experimen-
tate şi valoroase. Oaspetele s-au
impus cu un sec 3-0, anun-
ţându-se un team redutabil ce
urmăreşte o clasare în zona lo-
curilor 4-6.

Meciurile pierdute la Blaj (0-
3), şi acasă cu Dinamo (0-3), se
înscriu în sfera normalului, în

plus ambele formaţii se pare că
n-au uitat prea uşor înfrângerile
suferite în faţa lugojencelor în
ediţia trecută de campionat, im-
punându-se clar de această
dată.

Următoarea etapă, a opta, a
adus pe malul Timişului, CSU
Medicina Târgu Mureş. Am
sperat că vom învinge, că vom
depăşi problemele apăsătoare
din sânul echipei, cu toate că în-
tâlneam un adversar incomod.
Ardelencele au învins cu 3-1
fără să exceleze, concentrarea
trădându-le pe lugojence în re-
petate rânduri.

Finalul turului de campionat
trimite fetele noastre la CSM
Bucureşti, respectiv Tomis
Constanţa, între aceste depla-
sări urmând a întâlni pe teren
propriu moldovencele de la
Unic Piatra Neamţ (30 noiem-
brie).

Am fost obişnuiţi cu victorii,
în urma unor partide în care fe-
tele noastre s-au autodepăşit câ-
teodată, iar acum digeram
greu orice înfrângere. Să fim
obiectivi, să avem puterea de
a recunoaşte când adversarul
este superior. Să ne bucurăm
când învingem, dar să ştim să
pierdem! Înainte de reproşuri
să gândim că poate atât putem
la acel moment, poate atât
merităm!

Cu luciditate şi compe-
tenţă, trebuie găsite soluţiile
care să readucă liniştea şi în-
crederea în rândul voleibalis-
telor noastre, pentru ca
acestea să redobândească plă-
cerea de a juca. Trebuie să de-
păşim momentul critic în care
ne aflăm, pentru a nu distruge
ce am construit în anii ante-
riori! Marius Maier

Volei - Divizia A1 Feminin


