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Întotdeauna, perioada încărcată
de magia pe care o conferă apro-
pierea sărbătorilor de iarnă, în-
seamnă pentru fiecare dintre noi şi
un moment de bilanţ, de evocare a
activităţilor şi proiectelor în care
ne-am implicat, dar mai ales de
analiză obiectivă a realizărilor, a
reuşitelor, însă şi a problemelor cu
care ne-am confruntat de-a lungul
anului care este aproape încheiat. 

Din punctul de vedere al activi-
tăţii desfăşurate de municipalitate,
anul 2013 a fost unul rodnic, în
care s-au făcut paşi importanţi în
proiectele complexe de investiţii
aflate în lucru. „Anul 2013 a fost
un an hotărâtor pentru marile
proiecte de investiţii ale oraşului,
care au prins contur şi iată, în
2014 vom reuşi să ne respectăm
angajamentele pe care le-am luat
în faţa lugojenilor, dând în folo-
sinţă rând pe rând obiective la
care în anii trecuţi, nici măcar în
cele mai optimiste presupuneri,
nimeni nu se putea gândi. În luna
martie lugojenii se vor putea bu-
cura de noul Cinematograf 3D şi
nu vor mai fi nevoiţi sa meargă la
Timişoara sa vadă un film. Faptul
ca va avea şi o sală pentru copii

va creşte atractivitatea şi utilita-
tea publică a acestui obiectiv,
care se impunea a fi realizat într-
un oraş cultural, încărcat de tra-
diţie cum este Lugojul. În luna
iunie vom da în folosinţă noul Pod
Pietonal peste râul Timiş, care
leagă Piaţa Agroalimentară de
cartierul Ştrand şi care va uşura
viaţa a mii de oameni care locu-
iesc în zonă. Urmează în toamna
lui 2014 deschiderea noului
ştrand care va fi unul modern şi la
nivelul celor pentru care lugojenii
făceau sute de kilometri. Acum, se
vor putea bucura acasă de toate
beneficiile acestui adevărat com-
plex de relaxare, iar la finalizarea
Bazinului Acoperit se vor putea
relaxa şi în sezonul rece. Tot în
toamna anului viitor dăm în folo-
sinţă noua şi moderna Piaţă
Agroalimentară, care se va ridica
la nivelul hărniciei oamenilor
acestor locuri, ce vor putea face
un comerţ civilizat cu roadele
muncii lor. Încă din aceste zile,
odată cu finalizarea ridicării
structurii metalice, acest obiectiv
a început să prindă contur. Toate
acestea sunt lucrări complexe şi
la fiecare dintre ele am întâmpi-

nat dificultăţi la lucrări. Nu ne-
am dat însă bătuţi la prima pro-
blemă ivită şi, împreună cu
specialiştii, am găsit întotdeauna
cele mai bune soluţii. Pe întreaga
desfăşurare a lucrărilor de inves-
tiţii la aceste obiective, am primit
şi multe critici. Am înţeles şi am
apreciat întotdeauna critica fă-
cută în scop constructiv şi dialo-
gul. Nu voi putea însă niciodată
înţelege motivele pentru care ace-
iaşi şi aceiaşi oameni fac din alb
negru şi desfiinţează fiecare acti-

vitate pe care o demarez. Timpul
va arăta însă că ceea ce va ră-
mâne clădit în acest oraş este mai
presus de interesele înguste ale
unui grup mic şi gălăgios. Eu
merg mai departe şi îmi reafirm
angajamentul de a continua dru-
mul pe care am pornit şi anume de
a face Lugojul un oraş frumos şi
modern şi de a oferi condiţii tot
mai bune de viaţă pentru lugo-
jeni” ne-a declarat primarul
Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Prof. ing. Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj:

„2013 a fost un an în care principalele proiecte
de investiţii ale Lugojului au prins contur”
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Pentru al treilea an consecutiv, admi-
nistraţia locală va organiza la trecerea
dintre ani, o petrecere de Revelion în aer
liber. Aceasta va avea loc în Piaţa Victo-
riei, din faţa Primăriei, unde sunt aşteptaţi
să participe toţi lugojenii care doresc să
treacă în noul an într-o atmosferă de mu-
zică şi distracţie.

Petrecerea Revelionului 2013 – 2014 va
începe pe 31 decembrie, la ora 22:30, şi se
va prelungi până după miezul nopţii. Pentru
întreţinerea atmosferei, vor susţine concerte
trupele Reversed Band din Lugoj, Burning
Table din Timişoara şi Cezar Costescu
Band din Lugoj. Alegerea trupelor care par-
ticipă în acest an s-a făcut în ideea încura-

jării valorilor locale.
Dacă despre trupele Reversed Band şi

Cezar Costescu Band nu mai sunt multe de
spus, fiind prezenţe binecunoscute pentru
publicul lugojean, vom oferi câteva repere
privind activitatea trupei vedetă invitată să
întreţină atmosfera ultimei ore din anul
2013 şi anume trupa Burning Table din Ti-
mişoara.

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 formaţiei Burning
Table, debutul lor devenind una dintre cele
mai notabile apariţii ale anului. Evoluţia
trupei s-a concretizat mai apoi prin plecarea
lui Ştefan şi adăugarea a doi noi membri:
Răzvan Marcuci (bas) şi Saşi Vuşcan (chi-
tară, 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
formaţii britanice The Animals şi a con-
certat atât în ţară cât şi în Austria, Un-
garia şi Serbia. Aurel Jurubiţă

Invitaţie la petrecerea 
Revelionului în aer Liber

Adăpost de noapte pentru 
oamenii străzii

Odată cu scăderea mercurului din termometre la -10oC, per-
soanele fără adăpost din municipiul Lugoj, vor beneficia pe tim-
pul nopţii, între orele 20.00 – 8.00, de serviciile sociale primare
şi medicale de urgenţă. Toate acestea vor fi acordate în cadrul
unui adăpost de noapte, amenajat într-un pavilion al Spitalului
Municipal Lugoj, în urma încheierii unui protocol de colaborare
între Primăria Municipiului Lugoj şi Spitalul Municipal Lugoj,
în colaborare cu Poliţia Locală şi Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară. Spaţiul a fost igienizat şi amenajat cu cele necesare
pentru a oferi celor vitregiţi de soartă un minim confort, respec-
tiv un loc de dormit, o gustare caldă, căldură şi apă caldă.

Conform protocolului se asigură următoarele:
Poliţia Locală:
l asigură paza obiectivului unde îşi are sediul Adăpostul de

noapte pentru persoane fără adăpost, precum şi menţinerea lini-
ştii şi ordinii publice, în scopul prevenirii distrugerii imobilu-
lui;

l menţine ordinea publică în incinta, precum şi în imediata
apropiere a unităţii sanitare publice;

l acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi
de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor
legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea
acestora Direcţiei de Asistenţă Socială, în vederea soluţionării
problemelor acestora, în conditiile legii.

Spitalul Municipal Lugoj:
l pune la dispoziţie locaţia, cazarmanentul, utilităţi minime

necesare (iluminat, agent termic, etc.);
l dacă situaţia o impune, persoanele fără adăpost vor bene-

ficia de servicii medicale de urgenţă, pentru evitarea punerii în
pericol a vieţii acestora.

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară:
l oferă consiliere de specialitate;
l depune toate eforturile pentru soluţionarea problemelor de

asistenţă socială a persoanelor fără adăpost, în scopul margina-
lizării sociale a acestora;

l prin Cantina de Ajutor Social, asigură o masă caldă (cina),
pentru persoanele fără adăpost ce frecventează adăpostul de
noapte din cadrul Spitalului Municipal Lugoj.

Maria Elena Stamurean

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la se-

diul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia Urbanism – Patrimoniu, după cum
urmează:

MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN, treapta I
– Serviciul de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public, Formaţie de Lucru;

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

privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului con-
tractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice
din subordinea 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 sta-

tului 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 incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l absolvent al unei şcoli profesionale - electrician sau curs calificare ca electrician;
l vechimea minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba practică se va desfăşura în data de 15.01.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine

în data de 20.01.2014, 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. Re-

surse Umane până la data de  11.12.2013. 
Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7, 

tel. 0256/352240, interior 210.

Centrele aflate în subordi-
nea Direcţiei de Asistenţă So-
cială Comunitară se pregătesc
de sărbătorirea Crăciunului.
Astfel, în cadrul Complexului
de servicii pentru persoane
vârstnice, serbările iernii vor
avea loc în 23 decembrie
2013, începând cu orele 10.00,
eveniment în cadrul căruia be-
neficiarii vor primi colindători

şi îşi vor încânta musafirii cu
surprize muzicale de sezon.
Meniul asistaţilor din centrul
rezidenţial va fi unul tradiţio-
nal, ca la mama acasă. Copiii
şi adulţii de la Centrele de zi
pentru persoane cu handicap
neuropsihic, precum şi benefi-
ciarii Centrului comunitar de
sprijin pentru prevenirea aban-
donului şcolar pregătesc co-

linde pentru Moş Crăciun.
Deşi zilele de 27 decembrie

2013 şi 3 ianuarie 2014 au fost
stabilite ca zile libere, angaja-
ţii Cantinei de ajutor social se
vor afla la muncă, pregătind
pentru beneficiari un meniu
tradiţional de sărbătoare, con-
stând în sarmale, cârnaţi, frip-
tură, cozonac, etc.

Maria Elena Stamurean

Sărbătorile de iarnă 
la D.A.S.C.

Colectivul DASC 

urează tuturor beneficiarilor 

„Sărbători fericite şi un
an nou plin de bucurii!”.
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Ştiri edilitare pe scurt
l Sâmbătă 23 noiembrie, s-a desfăşurat la Sala de sport „Lavinia Miloşovici” o Expoziţie colum-
bofilă. Organizatori, alături de Primăria Municipiului Lugoj, au fost Federaţia Asociaţiilor Co-
lumbofile de Agrement şi Sport din România şi Asociaţia „Porumbelul 1929” Lugoj.
l Ca în fiecare an cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, Primăria Municipiului Lugoj primeşte co-
lindătorii. În acest an aceştia sunt aşteptaţi în perioada 18 - 23 decembrie. Sunt pregătite 500 de
pachete cu cadouri pentru colindători.
l În urma vizitei pe care Primarul Municipiului Lugoj a efectuat-o în SUA, fundaţia Bashford a
demarat lucrările la Centru Social din zona Dealul Viilor. Încep astfel lucrările la drumurile de
acces la obiectiv. Municipalitatea va sprijini această investiţie prin aducerea utilităţilor până la in-
trarea în noul centru.
l A fost primită de la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie privind reabilitarea clădirilor din centrul istoric al oraşului, etapa
I.
l În perioada 29 - 30 noiembrie a avut loc vizita unei delegaţii a municipiului Lugoj în oraşul în-
frăţit Szekszard (Ungaria) cu prilejul marcării a 20 de ani de parteneriat cu oraşul maghiar.
l Primarul municipiului a solicitat Compartimentului Învăţământ din primărie, organizarea vizi-
tării muzeului de către elevii din şcolile oraşului.”Vizitarea de către elevi a muzeului va fi gratuită.
Muzeul fiind reabilitat din bani publici, avem obligaţia morală să îndrumăm copiii spre cultura
şi identitatea noastră locală” a precizat edilul şef.
l În perioada 21-31 Decembrie, se va lucra la buget. Până în prezent 80% dintre compartimente,
birouri şi servicii au depus deja proiectul propriu de buget, în vederea introducerii acestuia în bu-
getul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Lugoj
pe anul 2014.
l Vineri 13 decembrie, la orele 18.00, a avut loc în
holul Universităţii Europene Drăgan, Gala Premii-
lor Lugojene, în organizarea Primăriei Municipiului
Lugoj şi a Fundaţiei Europene Drăgan. Din partea
municipalităţii a fost premiată la secţiunea Admi-
nistraţie, Direcţia Pentru Evidenţa Persoanelor
Lugoj.
l Primăria Municipiului Lugoj a organizat îm-
preună cu Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” duminică, 15 decembrie, începând
cu ora 18.00, aniversarea a 150 de ani de la naşterea marelui compozitor şi dirijor Ion Vidu.
l În prezent în adăpostul pentru câinii comunitari se află 317 câini, iar în cartierele oraşului se
estimează că mai există un număr de 28 de câini. „Credem că situaţia câinilor fără stapân din mu-
nicipiu se află sub control şi municipalitatea va continua să abordeze în acelaşi mod această pro-
blemă” a declarat primarul municipiului.
l Cartierul Micro II a fost racordat la noua magistrală de apă a oraşului.
l Primăria Municipiului Lugoj va solicita Mitropoliei Banatului, închirierea spaţiului fostei terase
Concordia, în vederea amenajării în acel loc a unui Orăşel al Copiilor. Proiectul va oferiri copiilor
din municipiu, posibilitatea de a petrece timpul liber într-un nou spaţiu de joacă. Locaţia este una
foarte adecvată, aflându-se între două şcoli şi o biserică şi va oferi posibilităţi de joacă pentru
copiii de pe acest mal al Timişului.
l Începând din 8 ianuarie 2014, se pot plăti de către cetăţeni impozitele şi taxele pentru anul 2014.
Acestea nu se majorează şi vor rămâne la acelaşi nivel ca în anul curent.
l Meridian 22 a câştigat licitaţia privind Staţia de Tratare a apei de la Măguri.
l În luna noiembrie 2013, cu mijloacele de transport în comun ale municipalităţii, au călătorit
gratuit 28.312 de persoane.                                                                                      Aurel Jurubiţă

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează

concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Biroul Management Proiecte Programe, de:

INSPECTOR, grad profesional ASISTENT
CONDIŢII DE PARTICIPARE:

a)  condiţii generale de participare la concurs:
l candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-

vind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
b) condiţii specifice de participare la concurs:

l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe administrative – specializarea
administraţie publică; ştiinţe umaniste sau ştiinţe economice;
l cunoaşterea limbii engleze – foarte bine;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba suplimentară obligatorie de testare a cunoştinţelor de limbă engleză va avea loc în

data de 20.01.2014, ora 1000, iar proba scrisă se va desfăşura în data de 20.01.2014, ora 1200. 
Interviul se va susţine în data de 23.01.2014, ora 1400

la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 

Compartiment Resurse Umane până la data de 08.01.2014. 

În data de 19 noiembrie a fost predat amplasa-
mentul şi a fost dat ordinul de începere a lucrări-
lor pentru asfaltarea Splaiului Tinereţii, până la
intersecţia cu strada Cotu Mic. S-a preconizat ca
lucrările, în funcţie de starea vremii, să se încheie
în jurul datei de 15 decembrie. Lucrările au de-
marat cu montarea bordurilor iar asfaltarea s-a în-
cheiat în data de 6 decembrie. Au fost turnate
două straturi de asfalt iar în perioada următoare,

dacă starea vremii o va permite, se vor face mar-
cajele. „Lugojenii apreciază asfaltarea acestei
străzi. Ca şi pe celelalte străzi proaspăt asfaltate,
ne confruntăm şi aici cu excese de viteză din par-
tea unor automobilişti care fac adevărate raliuri,
dar sperăm să înţeleagă pericolele la care se
expun şi pe ei şi pe ceilalţi participanţi la trafic”
a declarat primarul municipiului. 

Aurel Jurubiţă

A fost asfaltat Splaiul Tinereţii
Au fost finalizate lucrările de toaletare a co-

pacilor din municipiu. Contractul pentru aceste
lucrări a fost câştigat de o echipă de alpinişti din
Ploieşti, căreia i-a revenit sarcina, deloc uşoară,
de a realiza toaletarea a 132 de arbori. Dintre
aceştia, un număr de 112 vor fi fasonaţi iar 20
doborâţi. Au fost vizaţi arbori din Parcul Pre-
fecturii, Parcul Gării, Parcul „George Enescu”
dar şi din incinta unor instituţii din municipiu,
cum ar fi Spitalul Municipal „Dr. Teodor An-
drei” sau Centrul de Reeducare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică de pe strada Făgetului. 

Deja unul din primele rezultate ale activităţii
de curăţare a copacilor din Parcul Prefecturii, îl
constituie alungarea ciorilor din zonă.

Lemnele rezultate în urma acestei activităţi
vor fi repartizate persoanelor care beneficiază
de ajutor de încălzire cu lemne şi instituţiilor lu-
gojene dotate cu sobe de teracotă.

Aurel Jurubiţă

S-a făcut toaletarea copacilor din oraş

La noua Piaţă Agroalimen-
tară a fost finalizată structura de
rezistenţă, şi în ultimele zile, au
fost montaţi stâlpii de susţinere.
Între timp a fost demolată şi ul-
tima clădire situată în perime-
trul pieţei. „Urmează să
sosească din Finlanda tabla
pentru acoperiş iar în funcţie
de data la care va ajunge, dar
şi de starea vremii, vor demara
şi lucrările la acoperiş. Ne
aflăm în graficul de execuţie,
lucrarea fiind programată să se
finalizeze în luna septembrie a
anului viitor. Personal sper să
terminăm chiar mai repede
acest obiectiv” a precizat edilul
şef.

La cinematograf lucrările
sunt mai avansate şi obiectivul
începe să prindă contur. „Am
primit deja o mare parte din
aparatură, care a fost deja de-
pozitată, şi urmează ca în pe-

rioada următoare să primim fo-
toliile. Acestea vor fi de foarte
bună calitate, confortabile,
pentru că în locul celor prevă-
zute iniţial, de 80 de cm, am
ales unele de 107 cm mult mai
adecvate unei săli moderne de
cinematograf. De asemenea am
acordat o mai mare atenţie izo-
lării fonice dintre săli, care se

va realiza cu materiale de ul-
timă generaţie, foarte efi-
ciente” a mai declarat primarul
municipiului. Cinematograful
va fi primul obiectiv major de
investiţii care va fi dat în folo-
sinţă în cursul anului viitor, cel
mai probabil în cursul lunii
martie.

Aurel Jurubiţă

Stadiul lucrărilor la Piaţa Agroalimentară
şi noul Cinematograf 3D 



Născut în Lugojul multicul-
tural al anului 1863, Aurel C.
Popovici a urmat Şcoala la
Lugoj, Braşov şi Beiuş, după
care în calitate de bursier al
Fundaţiei Gojdu a studiat medi-
cina la Universităţile din Viena
şi Graz. În paralel studiază şti-
inţele politice, adevărata sa vo-
caţie, el numărându-se printre
întemeietorii acestei discipline
în spaţiul românesc. 

Prilejul afirmării sale l-a con-
stituit elaborarea Replicii la
Răspunsul studenţilor maghiari,
memoriul studenţilor din Ro-
mânia. Prima ediţie a Replicei
junimii academice române din
Transilvania şi Ungaria a fost
tipărită la Institutul Tipografic
din Sibiu, în martie 1892. Ca
urmare a acestui act, autorităţile
maghiare i-au intentat un pro-
ces, cunoscut în istorie sub sin-

tagma „Procesul Replicei”, în
urma acestuia Aurel C. Popo-
vici fiind condamnat la 4 ani de
închisoare, o amendă de 500
florini şi plata cheltuielilor de
judecată. Ajutat de V. Branişte,
pleacă în Austria şi, apoi, în Ro-
mânia. În Bucureşti, unde va
continua lupta sa pe teren naţio-
nal împotriva dualismului, pro-
fesează ca şi profesor de
engleză, germană şi igienă. În
anul 1899 scoate ziarul Româ-
nia jună, al cărui director a fost.
În perioada 21 decembrie 1908
– dececembrie 1909, a fost re-
dactor şi director al revistei Să-
mănătorul. În acest context,
concepe în 1906 o structură fe-
derală, pe care o numeşte Sta-
tele Unite ale Austriei Mari,
această teorie fiind publicată în
primăvara anului 1906 la pres-
tigioasa editură B. Elischer din

Leipzig cu titlul Statele Unite
ale Austriei-Mari. Studii poli-
tice în vederea rezolvării pro-
blemei naţionale şi a crizelor
constituţionale din Austro-Un-
garia. Conceptul presupunea în-
fiinţarea a 15 provincii
autonome (state), constituite pe
principiul naţionalităţii, respec-
tând frontierele etnice, benefi-
ciind de o largă autonomie
internă, după modelul elveţian
sau american. Era prevăzută, de
asemenea, o întărire considera-
bilă a executivului central şi fo-
losirea sistematică a limbii
germane în administraţie ca
limbă oficială. 

Ideea unor State Unite ale
Austriei nu era chiar nouă. Ea a
mai fost vehiculată în epocă, în
contextul căutării unor soluţii
federaliste la dualismul ce
dădea tot mai evidente semne

de criză, în ultimul deceniu al
secolului al XIX – lea. Din
cauza rezistenţei opuse de par-
tea maghiară şi a asasinării
prinţului, modelul propus de
Popovici a pierdut orice şansă
de a mai fi implementat. În anul
1912 se reîntoarce la Viena,
unde înfiinţase în anul 1905 zia-

rul Gross-Österreichs, prin care
încerca să convingă opinia pu-
blică despre necesitatea acordă-
rii independenţei fiecărei
naţiuni în cadrul unei Austrii fe-
derative. Din anul 1915, se sta-
bileşte la Geneva, iar în anul
1916, după intrarea României
în război, merge la Viena, unde

scrie lucrarea „La question rou-
maine en Transylvanie et en
Hongrie”, tipărită în 1918. Vo-
lumul a fost folosit de delega-
ţia română la Conferinţa de
Pace de la Paris. Se stinge din
viaţă la 9 februarie 1917, la
Geneva.

Daciana Vuia
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Personalităţi lugojene

Aurel C. Popovici

Duminică, 1 Decembrie 2013, după manifestările dedicate Zilei Naţio-
nale a României, în cadrul Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică
Lugoj a fost inaugurată expoziţia permanentă de istorie şi artă plastică. Ex-
poziţia prezintă 680 de ani de istorie lugojeană şi evident bănăţeană, por-
nind de la premisa identităţii şi este structurată pe mai multe module.
Evoluţia urbei şi a zonei în Evul Mediu este ilustrată printr-o bogată co-
lecţie de artefacte (arme, piese de harnaşament, podoabe, ceramică), cărora
li se alătură o serie de documente de epocă semnificative şi reprezentarea
grafică pe scuturi din lemn pictat a mai multor blazoane ale nobililor lu-
gojeni şi caransebeşeni. 

Un exponat deosebit îl reprezintă macheta cetăţii Lugojului realizată la
scară şi cât mai realist posibil. Evoluţia ulterioară (politică, militară, eco-
nomică şi socială) în timpul secolelor al XVIII - lea şi al XIX – lea este
ilustrată prin documente ale administraţiei habsburgice, documente de
breaslă, steaguri de breaslă, gravuri, precum şi o serie de arme deosebite
folosite în epocă. 

Un loc aparte îl ocupă momentul 1848 când Lugojul devine centrul Re-
voluţiei de la 1848 din Banat, aici fiind expuse documente emise în acea
perioadă cu referire la desfăşurarea revoluţiei şi la implicarea principalilor
actori Eftimie Murgu (conducătorul revoluţiei), protopopul Lugojului din
acea perioadă, Ioan Marcu, Andrei Şaguna, funcţionari imperiali, etc. 

Marile evenimente din cadrul mişcării de emancipare şi eliberare naţio-
nală, Memorandul de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi Unirea de la 1918
sunt prezentate prin documente şi ilustraţii deosebit de elocvente. 

De-a lungul timpului muzeul lugojean a avut în componenţa sa încă
două entităţi cu scop expoziţional bine definit, Casa Muzicii şi Casa Per-
sonalităţilor, care au fost retrocedate vechilor proprietari, pierzându-se ast-
fel aproximativ 50% din spaţiul expoziţional şi de depozitare al instituţiei.
Pentru a suplini lipsa acestor două entităţi au fost amenajate două săli,
prima dedicată personalităţilor cultural-muzicale (I. Vidu, T. Grosavescu,
T. Brediceanu, Filaret Barbu) şi diferitelor coruri ce au constituit în timp
alte forme de manifestare a identităţii etnice şi confesionale. Cea de-a doua
sală este rezervată personalităţilor politice, din domeniul tehnic şi cultural
care au trăit ori s-au format la Lugoj (Bredicenii, Dobrinii, familia Vlad,
T. Vuia, A.C. Popovici, Bela Lugosi, etc.). În ultimele două săli au fost ex-
puse tablouri ale pictorilor lugojeni clasici şi contemporani. Expo-
ziţia s-a bucurat de un real succes, publicul lugojean venind în număr
deosebit de mare. Răzvan Pinca

S-a deschis secţiunea
de la etaj a muzeului

Tudor Creţu în oglinzi-martor
Biblioteca Municipală

Lugoj, Casa de Cultură a Mu-
nicipiului Lugoj şi Asociaţia
“Alternatived” Lugoj, a orga-
nizat luni, 16 decembrie 2013,
de la ora 17.30, în Sala de
Consiliu a Teatrului Municipal
“Traian Grozăvescu” Lugoj,
lansarea volumului “Casete
martor” semnat de scriitorul
timişorean Tudor Creţu – di-
rectorul Bibliotecii Judeţene
Timiş şi membru al Filialei Ti-
mişoara a Uniunii Scriitorilor
din România. Lansarea cărţii

s-a desfăşurat sub genericul “Tudor Creţu în oglinzi-martor”.
Volumul “Casete martor” a fost prezentat de prof. Simona
Avram – vicepreşedinta Asociaţiei “Banat Art”. Întâlnirea lite-
rară a fost moderată de Henrieta Szabo – directoarea Bibliotecii
Municipale Lugoj. Adriana Weimer

Biblioteca Municipală
Lugoj, Casa de Cultură a Muni-
cipiului Lugoj şi Revista
„Banat” a Casei de Cultură a
Sindicatelor Lugoj au invitat
toţi lugojenii iubitori de litera-
tură, marţi, 17 decem-
brie 2013, de la ora
18.00, la o reîntâlnire
literară şi de suflet cu
îndrăgiţii scriitori ti-
mişoreni Viorel Mari-
neasa şi Daniel Vighi,
care şi-au lansat la
Lugoj două volume
recent apărute. Este
vorba despre volumul
de proză „Înainte şi
după (războiul
rece)” semnat de Vio-
rel Marineasa, volum
apărut în acest an la
Editura Paralela 45
din Bucureşti. A doua
carte care a fost lan-
sată este “Istoria din

cutia de pantofi”,
semnată de Daniel
Vighi, Editura Cartea
Românească din Bu-
cureşti, carte lansată
la ediţia din acest an
a Târgului Internaţio-
nal “Gaudeamus”.
Despre cele două
cărţi a vorbit Dorin
Murariu. 

Întâlnirea literară
s-a desfăşurat în Sala
de Consiliu a Teatru-
lui Municipal „Tra-
ian Grozăvescu”
Lugoj şi a fost mode-
rată de Henrieta
Szabo.

Înaintea sesiunii
de autografe, distin-
şii autori au intrat în

contact cu auditoriul şi au citit,
aşa cum ne-au obişnuit de-a
lungul anilor, câte un fragment
reprezentativ din volumele lan-
sate. Adriana Weimer

Scriitorii Viorel Marineasa
şi Daniel Vighi la Lugoj

Iubitorii de literatură din
Lugoj au participat la întâlnirea cu
binecunoscuţii şi îndrăgiţii scrii-
tori timişoreni Adriana Babeţi şi
Mircea Mihăieş, la o dublă lansare
de carte organizată de Biblioteca
Municipală Lugoj. 

Astfel, joi, 5 decembrie 2013
– în ajun de Sfântul Nicolae – de
la ora 17.30, în primitorul spaţiu
al English Pub Lugoj, Adriana Ba-
beţi şi Mircea Mihăieş au adus în
faţa publicului lugojean avizat,
două noi cărţi. Cartea Adrianei
Babeţi (critic literar şi unul dintre
cei mai importanţi eseişti români
contemporani), “Amazoanele. O
poveste” (Editura Polirom, colec-
ţia „Plural M”, Iaşi, 2013) – o in-
cursiune fascinantă în lumea
femeilor războinice – este un pro-
iect ambiţios, unic, la care autoa-
rea a lucrat mulţi ani. Volumul,
apărut în condiţii grafice de ex-
cepţie, a fost prezentat la ediţia din
acest an a Târgului Internaţional
“Gaudeamus” şi este difuzat în li-
brăriile din toată ţara. Având o bi-

bliografie impresionantă, “Ama-
zoanele. O poveste“ reprezintă o
călătorie virtuală în lumea femei-
lor războinice, care porneşte din
Antichitate şi ajunge până în seco-
lul XXI. Despre lansarea acestui
volum la Lugoj, Adriana Babeţi
mărturiseşte: “Am lansat zeci, sute
de cărţi ale colegilor mei şi alături
de alţi scriitori, dar această zi este
pentru mine una specială: este
prima lansare de autor din viaţa
mea!” – mărturie care este o bucu-
rie enormă pentru noi, ca organi-
zatori.

La rândul lui, Mircea Mihăieş
a prezentat publicului lugojean
cartea “Ce rămâne. William
Faulkner şi misterele ţinutului
Yoknapatawpha” (Editura Poli-
rom, Iaşi, 2013). Volumul este un
fascinant portret literar, psihologic
şi moral al lui William Faulkner.

Despre cele două cărţi, alături
de autorii lor, au vorbit: Mihaela
Bînă, Simona Avram, Dorin Mu-
rariu; moderator: Henrieta Szabo. 

Adriana Weimer

Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş –
dublă lansare de carte la Lugoj
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Sâmbătă, 7 decembrie, la ora
11.00, în prezenţa primarului
Francisc Boldea, s-a deschis pa-
tinoarul din Parcul „George
Enescu”. În ziua deschiderii ac-
cesul pe patinoar a fost liber iar
patinele au fost primite gratuit,
doar pe baza unui act de identi-
tate.

Programul de funcţionare a
patinoarului este de luni până
vineri între orele 10:00– 21:00,
iar sâmbătă şi duminică între

orele 10:00– 21:00.
Începând de duminică, 8 de-

cembrie, taxele percepute la pa-
tinoarul artificial sunt aceleaşi
ca anul trecut: pentru accesul pe
patinoar se percepe o taxă de 5
lei de persoană/oră iar pentru în-
chirierea patinelor se percepe o
taxă de 5 lei pe serie şi pereche.

Anul acesta vor fi puse la dis-
poziţia doritorilor 140 de pe-
rechi de patine.

Aurel Jurubiţă

Din nou la Patinoar

Într-o epistolă expediată de Zeno Vancea
prietenului său Iosif Popescu (vechi şi de-
votat corist al Reuniunii Române de Cân-
tări şi Muzică din Lugoj), în care rememora
personalitatea pianistului-compozitor lugo-
jean Liviu Tempea (1860-1946), prestigios
profesor al Conservatorului de Muzică şi
Artă Dramatică din Cluj, la aproape trei de-
cenii de la dispariţia sa, autorul baletului-
pantomimă Priculiciul îşi exprima
dezolarea privind destinul unor muzicieni
după trecerea lor în eternitate (comparând
istoria muzicii cu un mare cimitir), când
inexorabila scurgere a timpului grăbeşte
nedreapta uitare din partea contemporani-
lor impasibili şi a urmaşilor ingraţi.
Aceasta a fost şi soarta dirijorului George
Pavel, un muzician cu o carieră excepţio-
nală, al cărui parcurs artistic poate fi însă
cu greu reconstituit astăzi, având doar su-
portul unor cronici, însemnări şi elemente
biografice sumare şi disparate, risipite în
coloanele unor publicaţii de epocă sau în
cuprinsul unor pagini memorialistice. 

George Pavel s-a născut în 1888 la Lugoj
(tatăl său, Vasilie Pavel – 1840-1911 – era
corist în vechea Reuniune Română de Cân-
tări şi Muzică), unde a absolvit Şcoala Pri-
mară Confesională Ortodoxă, avându-l ca
învăţător pe Ion Vidu, „doinitorul Banatu-
lui”. Era nepotul preotului-compozitor şi
profesorului Aurel Popovici-Racoviţă, pri-
mul bănăţean laureat al Premiului Naţional
de Compoziţie „George Enescu”, la chiar
prima ediţie, în 1913. Schimbându-şi do-
miciliul la Bucureşti (unde mama sa, Sofia
Pavel-Nicoliţă – decedată în 1905, la vârsta
de doar 36 de ani –, era profesoară de
vioară), a urmat, în paralel, cursurile Liceu-
lui „Mihai Viteazul” şi cele ale Conserva-
torului de Muzică şi Declamaţiune, unde a
fost învăţăcelul lui D. G. Kiriac (teoria mu-
zicii) şi Alfonso Castaldi (armonie), absol-
vind vioara (cu premiul I) la clasa
profesorului Rudolf Malcher, un apreciat
maestru, care va activa, mai târziu, în cali-
tate de concertmaistru, la Wiener Sympho-
nie Orchester. A obţinut licenţa la
Akademie für Musik und darstellende
Kunst din Viena (ca bursier al Statului
Român), secţiile pedagogie-vioară şi mu-
zică de cameră, după ce frecventase şi cur-
suri de compoziţie cu profesorul Franz
Schrecker, urmând, apoi, şi un curs de per-

fecţionare în arta interpretării violonistice
cu František Ondříček, ce i-a facilitat obţi-
nerea, prin concurs, a postului de prim-vio-
lonist la Wiener Tonkünstler Orchester. A
studiat, în paralel, şi dirijatul, cu Oskar
Nedbal, exercitându-şi, în acelaşi timp, şi
una din marile sale pasiuni, muzica de ca-
meră, ca membru în vestitul Urania Strei-
chquartett. După Primul Război Mondial a
înfiinţat, în capitala valsului, o orchestră de
cameră, cu care a desfăşurat o susţinută ac-
tivitate concertistică în numeroase centre
culturale europene.

În anul universitar 1923-1924, prin dili-
genţele lui George Enescu, Alfonso Cas-
taldi (inspector general în învăţământul
muzical) şi ale lui Alexandru Zirra (recto-
rul Conservatorului din Cernăuţi) a fost in-
vitat la Conservatorul de Stat din capitala
Bucovinei, ca profesor la clasele de vioară,
muzică de cameră şi orchestră, peste doi
ani, după retragerea lui Zirra, preluând di-
rectoratul instituţiei. La Cernăuţi a înjghe-
bat o orchestră simfonică, apoi, în 1932,
după retragerea subvenţiei de stat acordate
Conservatorului (care va deveni o instituţie
particulară), a fost detaşat, pentru scurt
timp, la Bucureşti. 

Între soliştii cu care a colaborat s-a aflat
şi George Enescu (cu prilejul turneului
concertistic întreprins la Cernăuţi în 29-31
octombrie şi 2 noiembrie 1928), care şi-a
exprimat fără rezerve aprecierea pentru arta
sa dirijorală: „George Pavel este un talent
născut pentru a dirija”. Graţie diligenţelor
lui Enescu, lui G. Pavel i s-a acordat o
bursă, din partea Ministerului Artelor, pen-
tru a urma cursuri de dirijat, la Berlin, cu
dr. Ernst Kunwald şi Bernardino Molinari,
studii încununate prin obţinerea diplomei
de maestru definitiv, ca prim-clasificat. 

În 27 aprilie 1947, cu câteva luni înainte
de a se stinge din viaţă (după stagii concer-
tistice debordante, în decursul unei înde-
lungate cariere dirijorale, cu spectacole de
succes în Germania, Polonia, Iugoslavia,
Cehoslovacia şi Austria), G. Pavel (numit
prim-dirijor al nou înfiinţatei Filarmonici
„Banatul” din Timişoara) a dirijat, pe scena
Teatrului Comunal, concertul festiv dedicat
inaugurării instituţiei bănăţene, un specta-
col simbolic, de mică amploare, deoarece
în seara aceleiaşi zile urma să aibă loc, pe
aceeaşi scenă, spectacolul cu Aida, care

marca inaugurarea instituţiei lirice timişo-
rene, în prezenţa stafului politic de la Bu-
cureşti, în frunte cu dr. Petru Groza. După
o strălucită carieră didactică, violonistică şi
dirijorală, naţională şi internaţională, mu-
zicianul lugojean nu a mai ajuns să culeagă
roadele târzii ale muncii sale de-o viaţă, în
fruntea simfonicului timişorean, în Banatul
său natal, stingându-se din viaţă în vara
anului 1947. 

George Pavel s-a implicat plenar şi în ac-
tivitatea altor instituţii, în calitate de mem-
bru activ (Fundaţiile Regale „Principele
Carol” şi Institutul Pedagogic din Viena)
sau prin funcţiile onorifice pe care le-a de-
ţinut: vicepreşedinte al Asociaţiei Pedago-
gilor şi preşedinte de onoare al Sindicatului
Artiştilor din România. A fost unul din cei
mai complecşi şi rafinaţi muzicieni bănă-
ţeni – dirijor, violonist, profesor, compozi-
tor, orchestrator – cu o activitate
prodigioasă pe importante scene de concert
europene. Evoluţia sa pe scena Operei clu-
jene, apoi pe podiumurile de concert timi-
şorene, dar şi ieşene, în perioada refugiului
instituţiilor muzicale clujene, după Dictatul
de la Viena, a consacrat prestigiul şi valoa-
rea unei generaţii de aur a artei lirice şi in-
strumentale din metropola ardeleană,
impunând şi certa sa artă dirijorală, apre-
ciată în epocă, exercitată şi împlinită cu
profesionalism.

Prof. Dr. Constantin-T. Stan

Muzicianul lugojean George Pavel 
– primul dirijor al Filarmonicii 

„Banatul” din Timişoara

Primăria Municipiului Lugoj şi Consiliul Local Lugoj au con-
tinuat programul de burse municipale, cu acordarea sumelor cu-
venite pentru semestrul al II -lea al anului şcolar 2012-2013.
Festivitatea de acordare a burselor municipale a avut loc mier-
curi, 11 decembrie, de la ora 13:00, la Teatrul „Traian Groză-
vescu”.

În conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor mu-
nicipale, aprobat de Consiliul Local Municipal Lugoj, pentru
înscrierea în program este necesar ca elevii din clasele V-XII să
participe la cel puţin o activitate extracurriculară.

În funcţie de specificul activităţilor extracurriculare desfăşu-
rate de elevi, bursele municipale se împart în două categorii –
burse municipale civic-culturale şi burse municipale sportive,
fiecare dintre acestea având câte trei subcategorii: de excelenţă
- în valoare de 100 lei/lună, de performanţă - în valoare de 75
lei/lună şi de merit - în valoare de 50 lei/lună.

Elevii care s-au înscris în program au optat pentru categoria
de bursă, iar departajarea lor pe subcategorii s-a realizat pe baza
notei finale obţinute, conform unui algoritm de calcul, din per-
formanţele educaţionale şi activitatea extracurriculară.

Pe baza situaţiilor transmise de Consiliile de Administraţie
ale unităţilor de învăţământ de stat de pe raza municipiului, Pri-
măria Lugoj a aprobat acordarea unui număr de 80 de burse mu-
nicipale după cum urmează: 52 de burse civic-culturale, din care
16 burse de excelenţă, 16 burse de performanţă, 20 burse de
merit, respectiv 28 de burse sportive, din care 12 burse de ex-
celenţă, 12 burse de performanţă şi 4 burse de merit.

Suma totală alocată burselor municipale pe semestrul al II -
lea al anului şcolar 2012-2013 a fost de 30.500 lei, din care
19.000 lei pentru bursele municipale civic-culturale şi 11.500
lei pentru bursele municipale sportive. Aurel Jurubiţă

S-au acordat 
bursele municipale

Miercuri, 4 decembrie, de la ora 13.00, la Teatrul
Municipal „Traian Grozavescu”, Primarul Munici-
piului Lugoj prof. ing. Francisc Boldea, a participat
la tradiţionala premiere anuală a elevilor care au ob-
ţinut rezultate notabile la olimpiadele şcolare desfă-
şurate pe parcursul anului şcolar 2012 - 2013 şi a
profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor. Au
fost premiaţi 125 de elevi şi 56 de profesori. Au fost
acordate premii în bani în valoare de 29.400 lei pen-
tru elevi şi 10.500 lei pentru profesori. Acţiunea se
înscrie în preocuparea constantă a municipalităţii de
a încuraja tinerii în obţinerea unor rezultate deose-
bite, pentru a continua cu succes tradiţia şi excelenţa
în învăţământul lugojean dar şi pentru a răsplăti
munca şi rezultatele ei, atât în rândul elevilor cât şi
a dascălilor din oraşul nostru.

Aurel Jurubiţă

Au fost premiaţi elevii olimpici



decembrie 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 acce-
soriilor datorate bugetului 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 Di-
recţiei 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 scutirii 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 con-

tribuabilului.

Perioada de aplicare a prezentei proceduri de acordare a înlesnirilor

la plata accesoriilor este de la 01.07.2013 până la 20.12.2013.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei

părinţilor/reprezentanţilor legali şi a Consiliului Local la întreţinerea co-
piilor în grădiniţele 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 pă-
rinte, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pentru copiii înscrişi la grădiniţă care sunt expuşi riscului abandonului,
Consiliul Local al Municipiului Lugoj va suporta contribuţia părinţilor/reprezen-
tanţilor 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 anchetei sociale privind
veniturile pentru acordarea subvenţiei, conform Anexelor 3 şi 4, care fac parte
integrantă 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 apli-

cabilitatea 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 Consiliului Local
nr. 184 din 29.09.2011 privind stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contri-
buţiei părinţilor/reprezentanţilor legali şi a Consiliului Local la întreţinerea co-
piilor în grădiniţele şi creşele din municipiul Lugoj.

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

Nr. 158 din 31.10.2013

 

Anexa 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venitul Numar 
copii din 
familie 

Familie cu 
2 parinti 

Contributia 
CL 

Familie cu 1 
parinte 

Contributia 
CL 

  Contrib. % % Contrib.% % 
 1 75 25 50 50 

0-530 2 50 50 25 75 
 3 sau mai 

multi 
25 75 0 100 

                                    

HOTĂRÂREA
privind stabilirea  cotei - părţi ce va fi încasată de către titularul

dreptului de administrare al bunurilor din domeniul public al muni-
cipiului 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 încredinţează
Direcţiei economice.

Nr. 171 din 31.10.2013
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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 Munici-
piului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din
învăţământul preuniversitar, persoanele prevăzute în anexa, care face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre.

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

Nr. 161 din 31.10.2013
                   Anex  
                                                                                                 HCL  nr. 161 din 31.10.2013 
 
Nr. 
crt. 

 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.  Corbe  
 

6.   
 

7.   
 

8.   
 

9.   
 

10.   
 

11.   
 

12.   
 

13.   
 

14.  Ci  
 

15.   
 

16.   
 

17.   
 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA
privind avizarea taxelor şi tarifelor  practicate de unităţile învăţământului

preuniversitar de stat,  pentru anul şcolar 2013 – 2014

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se avizează taxele şi tarifele practicate de unităţile învăţământului
preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2013 – 2014, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează uni-
tăţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Nr. 164 din 31.10.2013

ANUNŢ
În perioada sărbătorilor de iarnă, programul de lucru cu publicul la Compartimentul Stare

Civilă se va desfăşura doar pentru preluare şi eliberare acte deces, după cum urmează:

l 26 decembrie 2013 – orele 9.00-11.00
l 28 decembrie 2013 – orele 9.00-11.00
l 31 decembrie 2013 – orele 9.00-11.00
l 2 ianuarie 2014    – orele 9.00-11.00
l 4 ianuarie 2014    – orele 9.00-11.00

Transcrierea certificatelor de divorţ 
În scopul aplicării prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consi-

liului Europei (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea ho-
tărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, este
necesar ca, în situaţia în care se impune, transcrierea certificatelor de divorţ ale cetăţe-
nilor români cărora li se eliberează aceste documente, conform Codului civil, în registrele
de stare civilă din alte state membre ale Uniunii Europene, ele trebuie să fie însoţite de
certificatul prevăzut în art. 39 din Regulamentul mai sus menţionat.

În conformitate cu prevederile art. 2 ale O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri ne-
cesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la
Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, pentru certificatul de di-
vorţ emis de ofiţerul de stare civilă, competenţa de a emite certificatul prevăzut la art.
39 din Regulamentul privind hotărârile în materie matrimonială, aparţine instanţei care
ar fi fost competentă să judece cererea de divorţ în primă instanţă, în lipsa acordului păr-
ţilor. 

Monica Otilia David

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4,

organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Lugoj, de:

DIRECTOR EXECUTIV – Direcţia Tehnică

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii su-

perioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
în domeniul ştiinţe tehnice sau ştiinţe juridice;

l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea
funcţiei publice: 3 ani;

l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.01.2014, ora 1000, iar in-

terviul se va susţine în data de  22.01.2014, ora 1400 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 
Compartiment Resurse Umane până la data de 06.01.2014. 

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7, 
tel. 0256/352240, interior 210.
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Monitorul de Lugoj

Odată cu disputarea celei de-a patra etape din retur, a căzut cor-
tina peste fotbalul ligii a 3-a. Competiţia se va relua în data de  28
februarie 2014, dacă condiţiile atmosferice o vor permite, urmând
a se juca încă şapte etape din retur plus alte zece contând pentru
play-off/play-out, în funcţie de poziţia ocupată în clasament la sfâr-
şitul sezonului regulat.

Ne dorim cu toţii să nu mai trecem prin emoţii precum cele de
la sfârşitul sezonului trecut. După cum merg lucrurile, nici nu
avem cum. Lotul este mai experimentat, echipa joacă altceva, se
simte o schimbare în bine. Dovada o constituie aplauzele la scenă
deschisă de la finalul partidei cu FC Hunedoara (scor 3-2). Atunci
s-a scandat “Hai Lugojul !” ca-n vremurile bune demult apuse...

Publicul doreşte fotbal de calitate, iar băieţii au conştientizat că
prezenţa lugojenilor în tribune într-un număr cât mai mare este
condiţionată de prestaţia din teren. Opiniile “oamenilor de fotbal”
prezenţi la ultima etapa (Giarmata - Vulturii 2-1) confirmă faptul
ca suntem pe drumul cel bun. Am fost învinşi de gazde şi de arbi-
traj, dar evoluţia echipei a fost pe alocuri încântatoare, chiar dacă
am jucat în inferioritate numerică din minutul 50 (în urma unei de-
cizii corecte).

Suntem doar pe locul sase, dar echipa practică un fotbal plă-
cut. Putem să mai urcăm în clasament, dar nu se pune presiune
pe acest aspect. Ne propunem să jucăm cu plăcere, să oferim
spectacol şi să readucem lumea la stadion. Este un moment bun
ce trebuie exploatat!

Marius Maier

Vulturii sunt în vacanţă

Vulturii sunt în vacan��  
Odat�  cu disputarea celei de-a patra etape din retur, a c� zut cortina peste fotbalul ligii 
a 3-a. Competi�ia se va relua în data de  28 februarie 2014, dac�  condi�iile atmosferice 
o vor permite, urmând a se juca înc�  � apte etape din retur plus alte zece contând 
pentru play-off/play-out, în func�ie de pozi�ia ocupat�  în clasament la sfâr� itul 
sezonului regulat. 
Ne dorim cu to�ii s�  nu mai trecem prin emo�ii precum cele de la sfâr� itul sezonului 
trecut. Dup�  cum merg lucrurile, nici nu avem cum. Lotul este mai experimentat, 
echipa joac�  altceva, se simte o schimbare în bine. Dovada o constituie aplauzele la 
scen�  deschis�  de la finalul partidei cu FC Hunedoara (scor 3-2). Atunci s-a scandat 
"Hai Lugojul !" ca-n vremurile bune demult apuse... 
Publicul dore� te fotbal de calitate, iar b� ie�ii au con� tientizat c�  prezen�a lugojenilor 
în tribune într-un num� r cât mai mare este condi�ionat�  de presta�ia din teren. Opiniile 
"oamenilor de fotbal" prezen�i la ultima etapa (Giarmata - Vulturii 2-1) confirm�  
faptul ca suntem pe drumul cel bun. Am fost învin� i de gazde � i de arbitraj, dar 
evolu�ia echipei a fost pe alocuri încântatoare, chiar dac�  am jucat în inferioritate 
numeric�  din minutul 50 (în urma unei decizii corecte). 
Suntem doar pe locul sase, dar echipa practic�  un fotbal pl� cut. Putem s�  mai urc� m 
în clasament, dar nu se pune presiune pe acest aspect. Ne propunem s�  juc� m cu 
pl� cere, s�  oferim spectacol � i s�  readucem lumea la stadion. Este un moment bun ce 
trebuie exploatat! 
 
CLASAMENT 
 
1  14 11 1 2 30 - 10 20 34 

2 Mama Mia Becicherecu Mic 13 8 3 2 24 - 9 15 27 

3 FC Hunedoara 13 9 0 4 19 - 10 9 27 

4 Millenium Giarmata 13 7 4 2 20 - 13 7 25 

5 Pandurii II Tg. Jiu 13 6 4 3 15 - 9 6 22 

6 Vulturii 2009 Lugoj 14 6 2 6 29 - 22 7 20 

7 Jiul Rovinari 14 4 6 4 22 - 17 5 18 

8 i a 14 4 3 7 25 - 21 4 15 

9  14 4 2 8 16 - 32 -16 14 

10 a 14 3 1 10  8 - 27 -19 10 

11 FC Avrig 14 0 0 14 12 - 50 -38 0 
 

Marius Maier 
 
 

Vineri, 20.12.2013, începând cu orele 16:00,
în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului
Lugoj, va avea loc festivitatea de premiere a
sportivilor şi antrenorilor care au obţinut rezul-
tate deosebite în anul 2013.

Conform Regulamentului de premiere al
sportivilor şi antrenorilor, aprobat prin H.C.L.
nr. 39 / 28.02.2007, cu modificările ulterioare,
vor fi  premiaţi 74 de sportivi şi 13 antrenori
de la C.S.Ş. Lugoj, C.S.M. Lugoj, C.S.H.F.
„Maraton ’93” Lugoj şi Club Moto Extrem
Lugoj, care au obţinut performanţe deosebite
în competiţiile naţionale şi internaţionale,
suma totală alocată de Consiliul Local Muni-
cipal Lugoj fiind de 54.000 lei.

Momentul special al Galei îl constituie acor-
darea distincţiei „Cheia Oraşului” precum şi a
unui premiu în valoare de 30.000 lei sportivu-
lui Ştefan Gheorghiţă, component al echipei de
lupte C.S.M. Lugoj, care a câştigat pentru Ro-
mânia medalia de aur la Campionatele mon-

diale universitare din acest an, desfăşurate în
oraşul Kazan din Federaţia Rusă.

Tiberiu Olteanu

Gala Sportului Lugojean 2013 
Consiliul Local al Municipiului Lugoj 

 
Asocia iile de revolu ionari din municipiul Lugoj 

 
 

 
 

 
ZILEI MUNICIPIULUI LUGOJ 

20 DECEMBRIE 1989 - 20 DECEMBRIE 2013 
24  

- ZIUA MUNICIPIULUI LUGOJ - 
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ANUNŢ
Se suspendă audienţele 

până în 10 ianuarie

Primăria Municipiului Lugoj anunţă că, datorită
programului de lucru încărcat şi a problemelor ce se impun a fi rezol-
vate la sfârşit de an, programul de audienţe se suspendă în perioada
9 decembrie 2013 – 10 ianuarie 2014.


