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În zilele de 11 şi 12 februarie s-a desfăşurat în municipiul Lugoj
o sesiune de comunicări ştiinţifice în cadrul proiectului cu finanţare
europeană, pe care Primăria Lugoj îl derulează în parteneriat cu
primăria Municipiului Reşiţa şi oraşul Veliko Gradişte din Serbia.
Este vorba de proiectul: „Gems of the Romanian and Serbian Fol-
kloric Thesaurus – Preservation and promotion of cultural tradi-
tions in Reşiţa, Lugoj and Veliko Gradište” („Nestemate ale
tezaurului folcloric român şi sârb – Păstrarea şi promovarea tradi-

ţiilor culturale în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište”),  proiect care
a ajuns la penultima activitate, respectiv: Workshop-ul tematic
„Păstrarea tradiţiilor folclorice”. În cele două zile ale evenimentului
au participat 105 invitaţi, câte 35 din fiecare oraş partener în proiect
şi specialişti în folclor şi etnografie din cele trei zone, care au sus-
ţinut comunicări ştiinţifice. În prima zi participanţii au vizitat şi
expoziţia etnografică de la Muzeul de Istorie şi Etnografie din mu-
nicipiul Lugoj iar în cea de-a doua zi au participat la un spectacol
folcloric prezentat de ansamblul „Lugojana” al Casei de Cultură a
Municipiului Lugoj. Ultima activitate a proiectului se va desfăşura
la Reşiţa la sfârşitul acestei luni iar la începutul lunii martie va avea
loc la Primăria Lugoj şedinţa finală de evaluare a proiectului. „As-
tăzi, 11 februarie, am discutat cu dl. Mihai Stepanescu, Primarul
Municipiului Reşiţa, referitor la viitoare proiecte comune cu finan-
ţare europeană la care să participe în parteneriat cele două munici-
palităţi. De asemenea, am reafirmat disponibilitatea noastră de a
participa în parteneriat şi la proiecte transfrontaliere cu parteneri
din Banatul Sârbesc. Dată fiind orientarea noastră social-demo-
crată, considerăm că proiectele sociale vor trebui să fie prioritare.”
a precizat primarul Francisc Boldea.

Primăria Lugoj derulează în paralel şi proiectul social “Centru
de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din municipiul Lugoj,
judeţul Timiş”, finanţat din fonduri de la Guvernul României prin
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâr-
stnice şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei având ca
obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor aflaţi
în situaţii de risc social din municipiul Lugoj, prin înfiinţarea unui
Centru de zi pentru îngrijirea acestora. Beneficiarii proiectului sunt

15 copii din municipiul Lugoj împreună cu familiile lor. În prima
parte a lunii februarie municipalitatea lugojeană a fost notificată
că a primit finanţare şi proiectul privind înfiinţarea unui Centru de
Informare şi Promovare Turistică în municipiul Lugoj, în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 -
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Valoarea totală a
proiectului se ridică la 626.180,62 lei, contribuţia proprie fiind de
10.121,12 lei. Aurel Jurubiţă

Sesiune de comunicări ştiinţifice la Lugoj cu tema
„Păstrarea tradiţiilor folclorice” în cadrul proiectului
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Cantina de Ajutor Social Lugoj, a
avut în cursul anului 2013 un număr
mediu de 150 beneficiari, număr care se
modifică lunar. Se preconizează că în
anul 2014 numărul beneficiarilor se va
afla într-o continuă creştere datorită pro-
blemelor economice şi sociale la nivel
naţional. În temeiul art. 3 din Legea nr.
208/1997, cantinele de ajutor social
acordă două mese, zilnic, de persoană,
prânzul şi cina, în limita alocaţiei de
hrană prevăzută de reglementările le-
gale. Hotărârea nr. 421/2008 privind sta-
bilirea nivelului minim de hrană pentru
consumurile colective din instituţiile pu-
blice de asistenţă socială stabilieşte con-
form art. 2 nivelul minim al alocaţiei
zilnice de hrană fiind de 6 lei. De la mo-
mentul apariţiei actului normativ, dato-

rită creşterilor de preţuri la produsele
alimentare este tot mai dificilă încadra-
rea în alocaţia zilnică de hrană de 6 lei
pe zi pe persoană. În prezent această
sumă devine insuficientă pentru achizi-
ţionarea produselor alimentare necesare
pentru a asigura o calitate şi cantitate co-
respunzătoare, având în vedere evoluţia
continuă ascendentă a preţurilor de pe
piaţa alimentară. Având în vedere art. 3,
din HG nr. 421/2008 care reglementează
posibilitatea majorării alocaţiei zilnice
de hrană, prin Hotărâre de Consiliu
Local, în limita bugetelor aprobate şi în
funcţie de nevoile locale, Direcţia de
Asistenţă Socială Lugoj prin Primarul
municipiului Lugoj solicită creşterea
alocaţiei zilnice de hrană pentru benefi-
ciarii Cantinei la 8,5 lei pe zi pentru fie-

care beneficiar. Dintre cei 150 abonaţi
în luna decembrie 2013, 60% reprezintă
copii, 10% persoane cu handicap, 8%
persoane vârstnice având diverse boli
cronice. Cantina asigură hrana acestor
categorii fără a face o diferenţiere valo-
rică între aceştia, toţi beneficiind de alo-
caţia zilnică de hrana de 6 lei în prezent,
la standardele stabilite conform regle-
mentărilor în vigoare în materia siguran-
ţei alimentelor şi sănătăţii publice.

Conform legii, pot beneficia de ser-
viciile cantinelor de ajutor social urmă-
toarele categorii de persoane:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani,
aflaţi în întreţinerea acelor familii al
căror venit net mediu lunar pe o per-
soană în întreţinere este sub nivelul ve-
nitului net lunar, pentru o persoană

singură, luat în calcul la stabilirea ajuto-
rului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi
la instituţiile de învăţământ ce funcţio-
nează în condiţiile legii, până la termi-
narea acestora, dar fără a depăşi vârsta
de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul
celor care urmează studii superioare cu
o durată mai mare de 5 ani, care se află
în situaţia prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de aju-
tor social sau de alte ajutoare băneşti
acordate în condiţiile legii şi al căror
venit este de până la nivelul venitului net
lunar pentru o persoană singură, luat în
calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;
e) persoanele care au împlinit vârsta

de pensionare, aflate într-una dintre ur-

mătoarele situaţii: sunt izolate social, nu
au susţinători legali, sunt lipsite de ve-
nituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;
g) orice persoană care, temporar, nu

realizează venituri.
Această ultimă categorie beneficiază

de serviciile cantinelor de ajutor social,
în condiţiile prevăzute de prezenta lege,
pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe
an.

Aplicarea proiectului de act normativ
are efect pozitiv asupra nivelului de trai
al populaţiei din categoriile defavorizate
ce beneficiază de masă la Cantina de
ajutor social, permiţând redirecţionarea
unor resurse financiare pentru acoperi-
rea nevoilor acesteia. 

Maria Elena Stamurean

Majorarea alocaţiei de hrană la Cantina de Ajutor Social

Program de reabilitare 
a grădiniţelor 

din oraş
În perioada următoare municipalitatea va demara un pro-

gram ambiţios pentru reabilitarea grădiniţelor din Lugoj. „În-
cepem cu trei grădiniţe, respectiv Grădiniţa cu Program
Normal nr. 2 de pe strada Kogălniceanu, pentru care am pre-
văzut 100.000 lei în buget, Grădiniţa cu Program Normal nr. 7
de pe strada Episcop dr. Ioan Bălan, tot cu 100.000 lei prevă-
zuţi în buget şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 de pe
strada Făgetului, la care am prevăzut suma de 40.000 lei pentru
refacerea faţadei.” a precizat primarul Francisc Boldea. Pro-
gramul va continua cu Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 şi
apoi cu celelalte la care municipalitatea este proprietar.

Aurel Jurubiţă

Marţi, 28 ianuarie, la se-
diul Primăriei Municipiului
Lugoj, şeful executivului a
avut şedinţă operativă cu an-
gajaţii din conducerea Casei
de Cultură a Municipiului.
Este a doua întâlnire de acest
fel, prima având loc în luna
octombrie a anului trecut iar

în data de 20 februarie va
avea loc o ultimă întâlnire,
după care va fi luată o deci-
zie asupra problemei aflate
în dezbatere. Tema acestor
întâlniri o constituie intenţia
municipalităţii de a reabilita
interiorul Teatrului Munici-
pal „Traian Grozăvescu”,

care de 42 de ani nu a suferit
nici un fel de lucrări de mo-
dernizare, având mobilierul
vechi şi uzat, mocheta dis-
trusă şi tavanul deteriorat.
„Am solicitat conducerii,
încă de la prima întâlnire, să
se documenteze asupra mo-
dernizării unor instituţii ase-

mănătoare din ţară. Perso-
nal am dat ca exemplu mo-
dernizarea teatrului
Municipal „Maior Gheor-
ghe Pastia” din Focşani.
Dorim să ajungem la o idee
concretă asupra unui viitor
proiect de reabilitare a in-
teriorului teatrului. Mai
mult, am suplimentat deja

cu 60% bugetul instituţiei,
alocând pentru început
suma de 300.000 lei cu des-
tinaţie precisă pentru
aceste lucrări de reabilitare
pe care dorim să le dema-
răm în a doua parte a lunii
iunie. Vom coopta în urma
unui concurs de soluţii, o
echipă de arhitecţi care să

realizeze proiectarea. Cred
că o clădire care are în faţă
bustul şi poartă şi numele
marelui tenor „Traian Gro-
zăvescu” merită să fie mo-
dernizată şi înnobilată,
merită un interior cu o altă
înfăţişare” a declarat pri-
marul Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Interiorul Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”
va fi reabilitat

Milioane de oameni din întreaga lume
sărbătoresc de Sfântul Valentin după calen-

darul catolic, Ziua Îndrăgostiţilor. O le-
gendă spune că Valentin a fost un preot

creştin de la curtea împăratului roman
Claudius al II-lea, cel care a interzis căsă-
toriile. Valentin însă a continuat să cunune
cuplurile în taină, pentru acest demers fiind
întemniţat şi condamnat la moarte. Pe 14
februarie, anul 269, el a fost decapitat.
Două secole mai târziu, papa Gelasius întâi
a decis ca pe 14 februarie să fie sărbătorit
Sfântul Valentin, care a rămas în istorie
drept protectorul îndrăgostiţilor. Cu ocazia
Sf. Valentin, în cadrul Complexului de ser-
vicii pentru persoane vârstnice „Sf. Nico-
lae”, beneficiarii au dovedit încă o dată că
dragostea nu cunoaşte vârstă şi s-au bucurat
laolaltă de un ceai dansant „condimentat”
cu jocuri de societate. Din mijlocul lor nu
a lipsit nici Cupidon, care i-a „săgetat” pe
toţi cei prezenţi cu bună dispoziţie, tinereţe
a spiritului şi dragoste de viaţă. 

Maria Elena Stamurean

Sărbătoare la Complexul „Sf. Nicolae”
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Unul dintre obiectivele im-
portante cuprinse în bugetul
Municipiului Lugoj pe anul
2014 îl constituie programul de
reabilitare prin asfaltare a unor
străzi din municipiu „Vom as-
falta în trei etape 31 de străzi
din oraş, la care se adaugă 5
străzi din satele aparţinătoare
Tapia şi Măguri, în total 36 de
străzi.” a precizat primarul
Francisc Boldea. Pentru toate
aceste străzi, documentaţiile
tehnice respectiv studiile de fe-
zabilitate şi proiectele de exe-
cuţie, au fost întocmite în

ultimii doi ani. Primul lot din
programul de asfaltare din acest
an, cuprinde următoarele străzi:
Oituz, fundătura Oituz, Horea,
Cloşca, fundătura Cloşca, Cri-
şan, Brânduşelor şi C.D.
Loga”. În perioada următoare
va fi scoasă la licitaţie execuţia
pentru etapa a doua de asfal-
tare, care cuprinde următoarele
străzi: Smârdan, Lalelelor, Vic-
tor Babeş, 1 Mai, Teiului, Ale-
xandru Vlahuţă, Vasile
Alecsandri, G.A. Petculescu,
Traian Grozăvescu, Liviu Re-
breanu, Splaiul Sporturilor.

Etapa a treia va cuprinde tot 11
străzi după cum urmează: Do-
brogeanu Gherea, Brazilor,
Castanilor, Panselelor, Vlad
Ţepeş, Ştrandului, Spinanţei,
Pescarilor, Simion Bărnuţiu,
Bela Bartok, Cartierul J.C. Dră-
gan. Pentru celelalte străzi din
municipiu, care nu au fost as-
faltate până în prezent şi nu
sunt cuprinse în programul pe
acest an, se vor realiza docu-
mentaţiile tehnice, astfel încât
până la finele anului 2015 toate
străzile din oraş să fie asfaltate.

Aurel Jurubiţă

Programul de asfaltare al străzilor
din municipiu continuă şi în 2014 Ca în fiecare an după sezonul rece, demarează

programul de reparaţii al străzilor şi trotuarelor
din municipiu. În ceea ce priveşte repararea stră-
zilor asfaltate prin plombare, în acest an se va in-
terveni pe 42 de străzi, dintre care: Grozăvescu
(partea asfaltată), Gh. Bariţiu, Rozelor, Lalelelor,
Rodnei, 13 Decembrie, Spl. Brediceanu, Bocşei,
Buziaşului (în cartierul J. C. Drăgan), Bălcescu,
Timişoarei, Huniade, Ceahlăului, Titulescu, Spl.
1 Decembrie, Neculce, Dacilor, Spl. Tinereţii (la
capăt), Episcop Dr. Ioan Bălan, Eminescu, Pade-
şului, Magnoliei, Micro 4, Cornet, Miniş. Vor fi
reparate şi 7 străzi pavate, după cum urmează:
Panselelor, Vlad Ţepeş, Zorilor, Traian Groză-

vescu, Liviu Rebreanu, Mărăşti, Dorobanţi. Se
vor reabilita prin asfaltare 16.000 mp de trotuare
pe străzile: Magnoliei, Rosada, Caragiale, Făge-
tului, Dimitrie Cantemir, Aurel Vlaicu, Titulescu,
Grozăvescu, Crişan, Mihai Viteazu, Comuna din
Paris, Dobrogeanu Gherea, Paul Chinezu, Făgă-
raş, 1 Mai, Smârdan, Jabărului. Prin dalare se vor
reabilita 6.500 mp de trotuare pe străzile: Ştefan
cel Mare, Timotei Popovici, Mihail Kogălni-
ceanu, Aleea Cireşilor şi Aleea Nucilor din car-
tierul Micro 2, aleea principală din Cimitirul
Ortodox, parcul de joacă de la moara de pe str.
Făgetului şi Parcul Prefecturii. 

Aurel Jurubiţă

Reparaţii de străzi şi trotuare

Pe scurt
l Executivul primăriei lucrează la definitivarea

Regulamentului parcărilor de reşedinţă din muni-
cipiu. „După ce vom termina lucrările la parcările
din Micro I, Micro IV şi Cotu Mic, vom intra în
linie dreaptă pentru parcările de reşedinţă, după
inventarierea tuturor locurilor de parcare, activi-
tate aflată în desfăşurare.” a declarat primarul mu-
nicipiului.

l Referitor la lucrările de reabilitare a reţelei de
alimentare cu apă din municipiu, reţeaua de pe
strada Timişoarei va fi extinsă până în dreptul pa-
sajului de la centura ocolitoare a municipiului.

lDatorită aprobării bugetului şi a împrumutului
solicitat de municipalitate, vor începe mai devreme
branşamentele la apă pe cele trei străzi pe care
aceste lucrări erau programate şi anume: Oituz,
Victor Babeş şi Smârdan.

l În data de 27 ianuarie, în urma unui control
efectuat la adăpostul de câini din oraş, situaţia este
următoarea: în jur de 220 de câini se află în adăpost,
ieri au fost adoptaţi 7 câini, 2 au murit iar 20 se es-
timează că se află în libertate în oraş. În perioada
următoare se va face o nouă inventariere a câinilor
fără stăpân aflaţi în libertate pe teritoriul oraşului.

Aurel Jurubiţă

Ca urmare a măsurilor ini-
ţiate de municipalitate în anul
2013 în direcţia oferirii de faci-
lităţi cetăţenilor care folosesc
mijloacele de transport în
comun, situaţia transportului în
comun pe teritoriul municipiu-
lui pe ultimele 3 luni se prezintă
peste aşteptări. „În luna noiem-
brie numărul celor care au folo-
sit gratuit transportul în comun
a fost de 28.312 persoane iar în
luna decembrie 22.894 per-
soane (fiind şi o perioadă de va-
canţă a elevilor). În primă lună
a anului 2014, au beneficiat de
transportul gratuit un număr de
30.089 de călători, o medie de
peste 1.300 de persoane zilnic.

Considerăm deosebit de bene-
fice măsurile prin care am oferit
gratuitate pe mijloacele de
transport în comun, mai ales în
condiţiile în care subvenţia la
transport nu a crescut foarte
mult, suma de 45.000 lei pe
lună fiind rezonabilă faţă de
efectele acestor măsuri.” a pre-
cizat şeful executivului. În
urma discuţiilor cu conducerea
SC Meridian 22, societate care
la fel ca şi Salprest S.A. a în-
cheiat anul financiar 2013 cu
rezultate bune, a fost achiziţio-
nat un autobuz cu 101 locuri
care va fi folosit pe traseele mai
aglomerate.

Aurel Jurubiţă

Relansarea transportului în comun 
în municipiu – un proiect reuşit

Primarul Municipiului Lugoj, prof. ing.
Francisc Boldea doreşte să iniţieze un proiect
menit să sprijine parohia ortodoxă. „De curând
am depus jurământul ca proaspăt membru al
Consiliului Parohial şi m-am angajat să ajut
după posibilităţi Parohia Ortodoxă în diverse
proiecte. Anul acesta vom dala aleea princi-
pală din Cimitirul Ortodox. Cel mai important
proiect pe care îl avem în vedere se referă însă,
la asigurarea unor condiţii adecvate desfăşu-
rării ceremonialurilor de înmormântare de la
capela din Cimitirul Ortodox. Vom pune în
practică un proiect privind construirea unei te-
rase acoperite la capelă, care să fie un loc ci-
vilizat, aerisit, potrivit pentru desfăşurarea
slujbei de înmormântare, indiferent de starea
vremii.” a declarat primarul municipiului.

Aurel Jurubiţă

În sprijinul Parohiei Ortodoxe din Lugoj
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Acaţiu Barcsay de Bârcea Mare a
fost ultimul ban al Lugojului şi Ca-
ransebeşului şi a ocupat această
demnitate în perioada 26 decembrie
1644 şi până pe 14 septembrie 1658.
Originar dintr-o familie de mici no-
bili români din regiunea Hunedoa-
rei, s-a remarcat ca un diplomat de
carieră, cunoscând ideile cuprinse în
celebra lucrare Principele a lui Ma-
chiavelli, pe care a citit-o de mai
multe ori, dar neîmpărtăşind princi-
piile expuse acolo. Diplomat abil,
avantajat şi de cunoaşterea limbii
române, Acaţiu Barcsay a adus reale
servicii principilor Gheorghe Ra-
koczy I şi II, în raporturile acestora
cu domnii români Matei Basarab,
Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan, dar
şi cu Poarta otomană. În 1644, pen-
tru a urgenta obţinerea unui sprijin
militar din Moldova în campania
antihabsburgică înterprinsă de Ghe-
orghe Rakoczy I, în cadrul războiu-
lui de 30 de ani, principele l-a trimis
pe banul Acaţiu Barcsay la Iaşi să
negocieze cu Vasile Lupu, care a
oferit 700 de oşteni ca ajutor în lup-
tele împotriva armatei imperiale din

Ungaria Superioară. Acaţiu Barcsay
se bucură de preţuirea şi încrederea
principelui Gheorghe Racoczy, de-
venindu-i sfetnic de taină şi consilier
intim. 

Banul Acaţiu Barcsay a pledat în
10 cazuri pentru acordarea nobilită-
ţii şi a blazonului unor persoane din
Banatul Lugojului şi Caransebeşu-
lui: diacul Ioan Thuri, prim–castelan
al Lugojului (1647), Martin şi Ioan
Pascotă din Lugoj (1647), Martin şi
Ioan Nagy din Caransebeş, foştii io-
bagi Andrei, Ioan şi Nicolae Ştefan
din Lugoj (1651), dascălul Valentin
Nyiressi din Lugoj (1651), Ioan
Luca din Lugoj (1652), Dimitrie Că-
lina din Caransebeş (1652), Gabriel
Szirmai din Caransebeş (1653),
Toma Kulcsar din Caransebeş
(1655), Francisc, Mihai şi Ioan
Bardi din Caransebeş (1655). 

Acaţiu Barcsay a îndeplinit şi o
misiune diplomatică la Istanbul în
octombrie 1654 şi a fost numit de
Gheorghe Rakoczy al II-lea în cali-
tate de membru în comitetul locţiitor
ce a condus Transilvania în absenţa
principelui, plecat în expediţia mili-

tară din Polonia (1657), precum şi
membru în comisia de revizuire a
Constituţiilor Aprobate ale Transil-
vaniei (în 1653). A sprijinit finan-
ciar tipărirea unor cărţi de cult în
limba română, de factură calvină,
astfel, Ştefan Fogaraşi, pastor calvin
din Lugoj, a tradus în româneşte Ca-
tehismul calvinesc al profesorului
Alstedius, pe care l-a tipărit la Alba
Iulia în 1648 cu litere latine şi orto-
grafie maghiară, pe cheltuiala Banu-
lui, în perioada de exercitare a
demnităţii şcolile româno-calvine
din Caransebeş şi Lugoj beneficiind
de ajutoare financiare din partea
acestuia. 

În conjunctura politico-militară
extrem de complicată şi dificilă din
1657–1658, la iniţiativa Porţii,
banul Acaţiu Barcsai devine prin-
cipe al Transilvaniei (septembrie
1658-decembrie 1660), fiind obligat
de turci să cedeze Imperiului oto-
man cetăţile Lugoj şi Caransebeş, cu
teritoriul banatului. S-a păstrat scri-
soarea adresată de Barcsay bănăţe-
nilor la 12 septembrie 1658, în care
îi sfătuia să predea de bunăvoie tur-

cilor Lugojul şi Caransebeşul pro-
miţându-le în schimb că nobilii din
Banat, ce se vor refugia în Transil-
vania, vor fi despăgubiţi cu alte
moşii pentru domeniile pierdute în
banat. Cronicarul ardelean George
Kraus a menţionat în cronica sa că
banul Acaţiu Barcsay a cedat bana-
tul Lugojului şi Caransebeşului în
ultimă instanţă, în faţa ameninţătoa-
rei presiuni militare otomane. Ca
principe al Transilvaniei, Acaţiu
Barcsay a favorizat răspândirea cal-
vinismului printre românii ardeleni.
Dorind să-şi consolideze poziţia ca
principe prin atragerea de partea sa
a preoţimii ortodoxe, Acaţiu Bar-
csay a acordat, la 9 ianuarie 1659, o
nouă diplomă de confirmare a mi-
tropolitului Sava Brancovici, acor-
dându-i jurisdicţie şi asupra Ţării
Făgăraşului, pe lângă teritoriile
amintite în diploma lui Gheorghe
Rakoczy al II-lea. La 15 martie
1659, Barcsay îi scutea pe preoţii ro-
mâni de toate îndatoririle fiscale pe
care le aveau faţă de vistieria prin-
cipatului. La 20 martie 1659, printr-
un alt decret, erau acordate aceleaşi

scutiri şi preoţilor din Ţara Făgăra-
şului.

La începutul anului 1661 Acaţiu
Barcsay împreună cu cei doi fraţi ai
săi Andrei şi Gaşpar, au fost execu-
taţi la porunca noului principe al
Transilvaniei, Ioan Kemeny. Biblio-

grafie folosită: Sorin Bulboacă,
Acaţiu Barcsai de Bârcea Mare, ul-
timul ban al Lugojului şi Caranse-
beşului (26 decembrie 1644 – 14
septembrie 1658), în ”Banatica”, 21,
Reşiţa, 2011

Dr. Răzvan Pinca

Personalităţi lugojene - Acaţiu Barcsay
Ultimul ban al Lugojului şi Caransebeşului

Al doilea modul al expoziţiei permanente de
etnografie şi-a propus integrarea în circuitul pu-
blic a colecţiei de icoane vechi, pe lemn şi sticlă,
aflate în patrimoniul muzeului lugojean. Un gest
menit a suscita interesul omului modern vis-a-
vis de sensurile unei dialectici profunde, ale
unui spaţiu îndepărtat reprezentat de icoana din
vechime, dar şi o încercare de reîntoarcere la te-
zaurul unui trecut, transgresat de piosul obicei
al rugii în faţa icoanei. Colecţia Muzeului de Is-
torie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj cuprinde
38 de icoane ţărăneşti, pe sticlă şi lemn, ce au
intrat în patrimoniul acestuia, în urma achiziţii-
lor făcute în deceniile 6 şi 7 ale secolului trecut,
de la persoane private din Lugoj şi din satele din
împrejurimi. Istoria n-a conservat, din păcate,
decât arareori numele zugravilor de icoane, o
majoritate covârşitoare rămânând pictori ano-
nimi, ce s-au străduit să imagineze sfinţenia aşa
cum au perceput-o ei. Aşadar atribuirea filiaţiei,
încadrarea în timp şi în egală măsură, circum-
scrierea provincială a pieselor este extrem de di-
ficilă. Din cele 38 de icoane ale colecţiei doar
una singură este semnată şi datată – Petru Zu-
grav, 1803, o a doua fiind zugrăvită în 1857, în
timp ce pe o a treia icoană, putem descifra cu
greu anul zugrăvirii ei – 1831 sau 1891. Toate

celelalte icoane fiind nesemnate şi nedatate, pot
prezuma realizarea lor începând de la finele vea-
cului XVIII şi continuând de-a lungul secolului
XIX şi până la începutul secolului XX.

Majoritatea icoanelor colecţiei, 30 la număr,
sunt pictate pe sticlă, restul de 8 fiind realizate
pe lemn. În urma unor atente consideraţii stilis-
tice şi de natură iconografică am stabilit că 16
dintre icoanele pe sticlă au fost pictate în cele-
brul centru transilvănean de la Nicula, în timp
ce alte 8 sunt susceptibile de a fi fost realizate
în acelaşi centru. Cronologic vorbind, speciali-
ştii consideră că satul Nicula, (situat la 50 km
de Cluj-Napoca) a fost primul centru românesc
unde s-a pictat pe sticlă. „Fenomenul Nicula”,
inedit în arealul picturii pe sticlă a Europei Cen-
trale, atestă originalitatea morfologiei imagina-
rului plastic ţărănesc, care folosindu-se de
mijloace modeste, dă naştere unei minunate
creaţii. Cele mai vechi iconiţe de la Nicula, au
un format mic, ce variază între 50x20 cm şi
30x25 cm, datorat dimensiunilor reduse ale plă-
cuţei de sticlă. Până spre sfârşitul secolului al
XIX-lea, iconarii de la Nicula, foloseau ca su-
port pentru pictura lor, sticla veche de glăjărie,
denivelată şi cu bule de aer rămase datorită cal-
cării manuale a pastei, ondulaţii ce conferă pic-

turii un farmec deosebit. După fixarea plăcuţelor
de sticlă pictate în rame simple, era aplicat pe
spatele fiecărei icoane un capac protector, gros
de 2-3 cm din scândură de brad, cele mai vechi
iconiţe avându-l din cireş. Am observat, prin
frânturi ale scândurilor protectoare de brad, uti-
lizarea unei hârtii sau în alt caz, a unui material
textil, ca soluţii în amortizarea frecării – o mă-
sură protectoare, dacă avem în vedere fragilita-
tea iconiţelor colportate pentru a fi valorificate,
la sute de kilometri, chiar dincolo de munţi, ast-
fel explicându-se şi numărul mare de iconiţe de
la Nicula ce au circulat inclusiv în Banat. Pro-
tejarea timpului şi spaţiului sau a unui anumit
tip de activitate este legată în imaginarul colec-
tiv de chipul unui sfânt omniprezent în gospo-
dăriile ţărăneşti, perpetuându-se obiceiul ca
zestrea fetelor să cuprindă şi icoane, obligatoriu
fiind ca una din ele să o reprezinte pe Maica
Domnului. Inclusiv anotimpurile erau puse sub
patronatul unui sfânt: Sf. Gheorghe, aflat în floa-
rea tinereţii, era patronul primăverii, Maica
Domnului proteja vara, Sf. Dumitru era patronul
toamnei iar Sf. Nicolae patrona iarna. În ceea ce
priveşte stilistica icoanelor pe lemn ale colecţiei
muzeale, cele cu dublă faţă, exprimate într-o
manieră identică, aparţin cu certitudine aceleaşi
mâini, posibil dintr-un atelier bănăţean al primei
jumătăţi de secol XIX. 

Una din cele mai frecvent întâlnite variante
de icoane de Mari Sărbători cu Răstignirea
Domnului este Prăznicarul realizat pe lemn
curbat într-un atelier rusesc de secol XIX. Tot
din categoria lucrărilor de factură ţărănească
face parte şi icoana pe lemn a Sfântului Ghe-
orghe  – zugrăvită cu probabilitate într-un ate-
lier bănăţean la început de secol XIX. Icoanele
pe lemn, simple sau cu dublă faţă, fac parte din
aceeaşi categorie a lucrărilor de factură ţără-
nească, impregnate de accentele arhaizante ale
imaginarului colectiv tradiţional, existând pre-
zumţia că unele dintre ele se înscriu în tipolo-
gia stilistică a unor ateliere bănăţene de pe la
finele secolului al XVIII şi din prima jumătate
a secolului al XIX-lea. Dincolo de stângăcia
formelor redate pe sticlă sau lemn, descoperim
o frântură de credinţă simplă şi sinceră a unei
lumi de altă dată.  

Daciana Vuia

Sâmbătă, 8 februarie a.c., în
sala profesorală a Colegiului
Naţional “Coriolan Bredi-
ceanu” din Lugoj, a avut loc
lansarea cărţii Felician Brînzeu.
Scrieri, Ediţie îngrijită şi studiu
introductiv de Constantin-T.
Stan, cu o prefaţă de prof. univ.
dr. Pia Brînzeu, carte apărută cu
binecuvântarea Preasfinţiei Sale
Alexandru Mesian, Episcopul
Diecezei Greco-Catolice de
Lugoj. Au prezentat volumul:
Pia Brînzeu şi Simion Dănilă,
membru al Uniunii Scriitorilor
din România. Au mai luat cu-
vântul, între alţii: prof. univ. dr.
Vasile Frăţilă (Universitatea de
Vest Timişoara) şi prof. univ. dr.
Dumitru Jompan, membru al
Uniunii Compozitorilor şi Mu-
zicologilor din România. În cu-
vântul său, îngrijitorul
volumului, prof. dr. Constantin-
T. Stan, membru al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologi-
lor din România, după trecerea
în revistă a importantelor con-
tribuţii lingvistice, literare şi
muzicale ale lui Felician Brîn-
zeu, dascăl la Colegiul “C. Bre-
diceanu” (1936-1942) şi la
catedra de limba română a Uni-
versităţii din Istanbul (1942-
1949), a evocat
excepţionala organizare a cere-
moniei acordării titlului de doc-
tor honoris causa, în martie
2008, din partea Senatului Uni-
versităţii Naţionale de Muzică
din Bucureşti, maestrului
György Kurtág, care l-a avut în
prim-plan pe directorul venera-
bilei instituţii, actualul primar,
dl Francisc Boldea. Cu acel pri-
lej, marele compozitor lugojean
a dăruit oraşului său natal par-

titura noii sale creaţii (Colindă-
Baladă), dedicate strălucitului
său magistru Felician Brînzeu,
interpretată în 2010 pe scena
Operei Naţionale din Paris. Par-
tener media al manifestării a
fost Radio Timişoara, care a
lansat CD-ul György Kurtág:
Colindă-Baladă, op. 46, ... în
amintirea profesorului nostru
Felcian Brînzeu..., care cu-
prinde şi două interviuri cu ma-
rele maestru realizate de Călin
Pacatiuş în 2008 şi 2014. Au
prezentat CD-ul Mihai Anghel,
directorul Radio Timişoara şi
Simona Stoiţa, realizator de
programe la aceeaşi instituţie.

Au cântat, în final, Georgiana
Stăncioni (vioară) şi Cristian
Chifan (violoncel).

Prof. dr. Constantin-T. Stan

Tematica expoziţiei permanente 
de etnografie a muzeului lugojean

Lansare de carte şi CD 
la Colegiul Naţional 

“Coriolan Brediceanu”
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Proiectul intitulat „Crearea şi do-
tarea Centrului Naţional de Infor-
mare şi Promovare Turistică în
Municipiul Lugoj”, depus de Pri-
măria Municipiului Lugoj, în cadrul
Programului Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului, Domeniul major de in-
tervenţie 5.3 – Promovarea poten-
ţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică, Operaţiunea
Crearea Centrelor Naţionale de In-
formare şi Promovarea Turistică
(CNIPT) şi dotarea acestora, a fost
acceptat spre finanţare la începutul
lunii februarie a acestui an.

Proiectul are drept obiectiv gene-
ral crearea şi dotarea unui Centru
Naţional de Informare şi Promovare
Turistică în vederea dezvoltării tu-
rismului şi creşterii numărului de
turişti în Municipiul Lugoj şi în zo-
nele limitrofe. Proiectul are menirea
de a dezvolta turismul în zona mu-
nicipiului nostru şi va contribui la
crearea unor locuri de muncă şi la
atragerea unor venituri alternative.
Centrul de informare turistică va fi
amplasat pe spl. C. Brediceanu în
apropiere de intersecţia cu str. C.
Wallisch.

Principalele obiective specifice
ale proiectului sunt:
lConstruirea Centrului Naţional

de Informare şi Promovare Turis-
tică Lugoj, în scopul dezvoltării tu-
rismului şi creşterii numărului de
turişti în municipiu şi în zonele li-
mitrofe.
l Crearea unui website şi a unei

baze de date cu informaţii turistice
complete şi actualizate, în scopul
creşterii utilizării internetului în ser-
viciile de rezervare şi promovare tu-
ristică.
l Crearea şi dotarea Centrului

Naţional de Informare şi Promovare
Turistică cu echipamentele necesare
unei bune funcţionări a activităţii
acestuia, în scopul dezvoltării turis-
mului în municipiul Lugoj.

Beneficiari ai proiectului sunt

atât turiştii care vizitează munici-
piul Lugoj, cât şi locuitorii oraşului
şi agenţii economici care vor înre-
gistra o creştere a veniturilor pe
baza serviciilor prestate pentru tu-
rişti. Perioada de implementare a
proiectului este de 12 luni. Valoarea
sa totală se ridică la 626.180,62 lei,
contribuţia municipalităţii lugojene
fiind de 10.121,12 lei.

În termen de 6 luni Primăria
Lugoj va trebui să facă Proiectul
Tehnic şi Documentaţia de Execuţie
pentru acest Centru de informare tu-
ristică, după care urmează semnarea
contractului de finanţare şi imple-
mentarea proiectului.

Liviu Savescu

Finanţare europeană câştigată
de administraţia lugojeană

Iosif Willer (1884-1972), descendent al unei familii
de francezi din regiunea Alsacia-Lorena, a fost o perso-
nalitate plurivalentă a Lugojului (rafinat muzician –
compozitor, interpret, pedagog şi muzicolog – avocat şi
politician – a activat, în perioada interbelică, ca deputat,
reprezentând Partidul Maghiar în judeţul Trei-Scaune)
în prima jumătate a secolului XX. Absolvent al Acade-
miei de Muzică din Budapesta (unde i-a avut colegi pe
Béla Bartók şi Zoltán Kodály), dirijor la Teatrul din
Kecskemét, localitatea sa natală, Willer s-a stabilit la
Lugoj în anul 1908, la invitaţia subprefectului Aurel Is-
sekutz, pentru a prelua conducerea corului şi a orches-
trei Reuniunii Maghiare de Cânt şi Muzică (Lugosi
Magyar Dal-és Zeneegyesület). În cetatea lui, Vidu a
fondat în anul 1911, Societatea pentru Muzică de Ca-
meră, din care mai făceau parte dr. Ákos Fränkl (pianist)
şi Béla Janovitz (pianist şi compozitor), iniţiind un pro-
iect care viza invitarea periodică a unor personalităţi
muzicale şi formaţii instrumentale camerale de presti-
giu. Între primii muzicieni care au poposit la Lugoj s-
au aflat marele violoncelist Pablo Casals (1911 şi 1912)
şi George Enescu, patriarhul muzicii româneşti (1912,

primul recital al marelui muzician în Banat), melomanii
lugojeni având privilegiul să audieze, tot în anul 1912,
şi concertul Cvartetului de Coarde „Waldbauer-Ker-
pely”, renumit în epocă. Dintr-un anunţ publicat în presa
locală de expresie germană („Südungarischer Bote”)
aflăm că membrii Societăţii îl invitaseră şi pe pianistul
Theodor Szántó să concerteze la Lugoj, în decembrie
1911, iar anul următor, 1912, era aşteptat recitalul pia-
nistului Ernst Dohnányi, profesor la Academia de Mu-
zică din Berlin. 

Înzestrat cu remarcabile disponibilităţi pedagogice,
Willer a predat cu profesionalism lecţii de pian, vioară
şi canto, dintre foştii săi elevi numărându-se Traian Gro-
zăvescu, Filaret Barbu, Lelia Popovici (absolventă a
Academiei de Muzică din Viena, fostă profesoară de
canto la Conservatorul de Muzică din Cluj), Olga Costin
(sora lui Zeno Vancea), Clara Peia-Vojkicza (licenţiată
a Academiei de Muzică „Franz Liszt” din Budapesta,
pianistă-concertistă şi profesoară la Conservatorul de
Muzică din Lugoj), Elisabeta Maria Toth (profesoară de
pian la Şcoala de Arte Frumoase „Filaret Barbu” din
Lugoj), dr. Franz Metz (muzicolog, dirijor şi organist la
Sankt Piuskirche din München, membru de onoare al
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România),
Florin Paul (prim-concertmaistru al Orchestrei Simfo-
nice Radio din Hamburg), Dana Paul-Giovaninetti (pia-
nistă-concertistă şi profesoară la Şcoala de Muzică din
Franconville şi la Conservatorul din Argenteuil-Paris)
ş.a.

A cultivat relaţii de prietenie cu Zeno Vancea, cel care
i-a facilitat admiterea în Uniunea Compozitorilor şi l-a
încurajat cu obstinaţie în elaborarea unor compoziţii şi
studii muzicologice care să reflecte bogăţia vieţii muzi-
cale lugojene, caracterizată prin exemplare interferenţe
interetnice. După o carieră muzicală spectaculoasă, cu
multe împliniri, Willer, ajuns la vârsta senectuţii, se va
confrunta, în perioada „obsedantului deceniu”, cu rea-
litatea unor dureroase privaţiuni materiale. Sprijinul
moral şi chiar material i-a venit din partea lui Zeno Van-
cea, un muzician de o mare generozitate şi nobleţe su-
fletească. Dr. Constantin-T. Stan

Muzicieni lugojeni parlamentari 
- Iosif Willer
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A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei,

nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nede-
terminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia Administraţie Publică
Locală, Biroul Juridic, de:

CONSILIER JURIDIC, grad profesional DEBUTANT

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 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
lstudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul ştiinţe juridice;
lcunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 24.03.2014, ora 1000, iar in-
terviul se va susţine în data de  27.03.2014, ora 1400 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,
Compartimentul Resurse Umane până la data de 12.03.2014. 

Relaţii suplimentare la Compartimentul Relaţii cu Publicul, camera 7, 
tel. 0256/352240, interior 210.
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Subsemnata Coţolan Voichiţa Ofelia, în calitate de consilier
local al municipiului Lugoj, din partea Partidului Social Demo-
crat, în baza Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică lo-
cală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prin prezenta
îmi depun Raportul de activitate pe anul 2013, pentru perioada ia-
nuarie 2013 - decembrie 2013:

1. În perioada mai sus-menţionată am participat la şedinţele or-
dinare şi extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Lugoj,
neavând nici o absenţă nemotivată;

2. Am fost aleasă să fac parte din următoarele comisii ale Con-
siliului Local al municipiului Lugoj:

2.1. Comisia juridică, de disciplină, muncă, protecţie socială, de
apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi liber-
tăţilor cetăţeneşti. În această comisie, care şi-a desfăşurat activita-
tea cel puţin bilunar, deţin funcţia de preşedinte, iar activitatea
principală a acesteia este analizarea legalităţii proiectelor de hotă-
râre supuse dezbaterii în următoarea şedinţă ordinară de consiliu;

2.2. Comisia de validare. În această comisie deţin funcţia de se-
cretar şi în această calitate, împreună cu ceilalţi membrii ai acestei
comisii am validat componenţa Consiliului local, în prima şedinţă
de investire a acesteia, iar apoi, în şedinţele de consiliu am validat
voturile exprimate pentru alegerea diverselor persoane, în confor-
mitate cu proiectele de hotărâre supuse dezbaterii;

2.3. Comisia de atribuire a locuinţelor. În acestă comisie, care
îşi desfăşoară activitatea lunar am analizat solicitările depuse de
cetăţeni pentru atribuirea de locuinţe sociale aflate la dispoziţia
Consiliului local al municipiului Lugoj;

2.4. Comisia de licitaţii pentru concesionarea terenurilor. În ca-
drul acestei comisii am analizat caietele de sarcini propuse pentru
organizarea procedurilor pentru concesionarea terenurilor, apoi am
participat la evaluarea ofertelor depuse în cadrul acestei comisii;

2.5. Comisia de licitaţie pentru cumpărarea casei Familiei Bre-
diceanu;

2.6. Comisia de licitaţie pentru vânzarea unui apartament din
imobilul situat pe str. Plopilor nr. 1;

3. Am participat la numeroase manifestări organizate de către
C.L.M.L., dintre care doresc să enumerez: Ziua Lugojului (15.08),
Ziua Eroilor, 1 Decembrie, 20 Decembrie, etc.;

4. Am făcut parte din delegaţiile care au participat la şedinţele
festive ocazionate de comemorarea a 20 de ani de înfrăţire cu ora-
şele Jena din Germania şi Szekszard din Ungaria;

5. Am participat la un schimb de experienţă în domeniul servi-
ciilor sociale în Statele Unite ale Americii;

6. Am participat în calitate de reprezentant al Consiliului Local
al municipiului Lugoj la şedinţele Consiliilor de administraţie ale
Şcolilor nr. 3 şi 4 şi a Colegiului Naţional ,,Iulia Haşdeu” din
Lugoj, a căror membră sunt, respectiv am fost;

7. În ceea ce priveşte legătura cu cetăţenii care m-au ales, pot
să spun că sunt apropiată de aceştia, având discuţii zilnice cu ei,
ascultându-le propunerile şi sugestiile pentru îmbunătăţirea acti-
vităţii Primăriei Lugoj şi pentru înfrumuseţarea oraşului nostru,
acestea fiind apoi comunicate şi discutate cu dl. Primar Francisc
Constantin Boldea şi cu colegii consilieri.

Coţolan Voichiţa Ofelia, consilier local

RAPORT DE ACTIVITATE

Subsemnatul BĂDINA NICU, în calitate de CONSILIER
LOCAL al municipiului Lugoj, din partea Partidului Social De-
mocrat, în baza Legii 215/2001 privind administraţia publică lo-
cală, şi a Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, depun
raportul de activitate pe anul 2013.

Activez în calitate de consilier local în Consiliul Local Mu-
nicipal Lugoj din anul 2000. În urma rezultatelor la alegerile locale
din anul 2012 am fost confirmat pentru al patrulea mandat de con-
silier local. Îmi desfăşor activitatea de consilier local al C.L.M.
Lugoj în următoarele comisii: Comisia de specialitate - preşedinte
comisia  Comerţ, servicii  publice, turism şi agricultură, Comisia
de validare  din CLM Lugoj - preşedinte de comisie, Comisia de
negociere pentru concesionarea terenurilor din domeniul public,
Comisia de negociere  pentru vânzarea terenurilor din domeniul
public al statului, Comisia de negociere şi vânzare a spaţiilor co-
merciale cf. Legii 550/2002 - preşedinte comisie, Comisia de or-
dine publică, Comisia de negociere a modalităţilor de preluare a
unor licenţe audiovizuale.  În perioada ianuarie–decembrie 2013
am participat la toate şedinţele extraordinare şi ordinare ale CLM
Lugoj, la toate şedinţele de lucru ale comisiilor din care fac parte.
Am fost prezent la  toate  manifestările organizate la nivelul con-
siliului local, primăriei municipiului Lugoj şi altor  instituţii pu-
blice. Am răspuns invitaţiilor de a participa la acţiuni cu caracter
economic, social-cultural, sportiv, lansări de proiecte cu finanţare
europeană, ş.a. În toamna anului 2013, la început de an şcolar, am
făcut deplasarea la Nisporeni - Republica Moldova, cu o donaţie
de carte de peste 3000 de volume. Această acţiune a trezit un viu
interes pentru lugojeni şi a fost primită cu mare bucurie de fraţii
noştri moldoveni. Prezenţa la şedinţele consiliului local nu a fost
una superficială, a fost una caracterizată de o deplină seriozitate,
participând la dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri de
pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterilor am avut intervenţii cu pri-
vire la clarificări, care nu şi-au găsit rezolvarea în cadrul comisiilor
de specialitate, la susţinerea proiectelor iniţiate de primarul Fran-
cisc Boldea, de colegii consilieri din grupul USL sau a altor gru-
puri politice. Am fost iniţiator la elaborarea şi susţinerea a 14
proiecte de  hotărâri, care au fost aprobate cu votul majorităţii în
consiliul local. Am făcut, în şedinţele consiliului local, peste 50
de amendamente, care  în procent de 100% au fost votate cu ma-
joritate de voturi. 

În anul 2013 şi de când activez în calitate de consilier local
nu am avut interese patrimoniale sau interese personale, nu am
votat niciodată aflându-mă în situaţia conflictului de interese. Le-
gătura cu lugojenii a avut loc prin întâlnirile de cartier, în special
în zona Cotu Mic unde am primit resposabilitaţi, la sediul PSD şi
în cea mai mare parte la Biroul senatorial, senator Ilie Sârbu, în
calitate de şef birou senatorial.

Apreciez că activitatea Consiliului Local Municipal Lugoj
a fost una foarte bună în anul 2013, în sprijinul realizării Strategiei
de dezvoltare a municipiului, a tuturor programelor propuse de
primarul Francisc Boldea. Grupurile consilierilor PSD şi PNL-PC,
în echipă cu  primarul USL Francisc Boldea, au reuşit şi continuă
în tot ceea ce fac, să pună în practică platforma electorală prezen-
tată lugojenilor în campania din anul 2012. Anul 2014 este un an
financiar foarte bun, cu un buget din care se desprinde grija faţa
de lugojeni, acoperirea cheltuielilor în domeniile: sănătate, învă-
ţământ, cultură şi alte servicii publice de comerţ, salubritate şi gos-
podărirea apelor. Prioritatea numărul unu în anul 2014 o reprezintă
finalizarea investiţiilor demarate în anul anterior şi lansarea de noi
proiecte de investiţii în toate cartierele oraşului, pentru ca Lugojul
să devină, aşa cum s-a promis, un adevărat oraş european. 

Rămâne ca noi, aleşii locali, să nu-i dezamăgim pe lugojeni. 
Mulţumesc tuturor acelora care m-au sprijinit în ducerea la

îndeplinire a sarcinilor şi obligaţiilor ce îmi revin pe linie admi-
nistrativă şi politică.                    

Nicu Bădina,  Lider de grup consilieri P.S.D

RAPORT DE ACTIVITATE HOTĂRÂREA
privind stabilirea locului de aterizare 

a elicopterelor în cazul asistenţei 
medicale de urgenţă

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – (1) Se stabileşte locul de ate-
rizare al elicopterelor în cazul asistenţei me-
dicale de urgenţă în municipiul Lugoj în
incinta Stadionului Tineretului – terenul I.

(2) - Accesul ambulanţei până la locul
de aterizare al elicopterului se va face prin
intrarea pe Stadionul Tineretului aflată pe str.
Ţesătorilor.

Art.2. -  În cazul unor manifestări
sportive, culturale, artistice, religioase sau de
altă natură organizate în incinta Stadionului
Tineretului, acestea vor fi suspendate până la
încheierea intervenţiei medicale de urgenţă.

Art.3. - Îndeplinirea prevederilor pre-
zentei hotărâri se încredinţează Direcţiei ur-
banism patrimoniu.

Nr. 5 din 30.01.2014
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În vederea realizării unei evidenţe corecte a
populaţiei, vă facem cunoscut că, potrivit preve-
derilor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de
la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obli-
gaţia să solicite eliberarea actului de identitate şi
persoana fizică are obligaţia ca, înainte de expi-
rarea termenului de valabilitate a actului de iden-
titate cu cel puţin 15 zile, să solicite eliberarea
unei noi cărţi de identitate.

Invităm toate persoanele care au împlinit vâr-
sta de 14 ani şi nu deţin acte de identitate, pre-
cum 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 Com-
partimentului Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J.C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliţiei Mu-
nicipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate.

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

Program de relaţii cu publicul:
Preluare acte pentru cărţi de identitate:

Luni, marţi şi joi 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

Eliberarea Cărţii de Identitate
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A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei,

nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată deter-
minată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de 

INSPECTOR, grad profesional PRINCIPAL,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcţia Economică, Ser-

viciul Impozite şi Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmărire, Executare Si-
lită Persoane Fizice.

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
privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare.

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 economice;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice:
5 ani;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 03.03.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine în

data de 06.03.2014, ora 1400 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 
Compartimentul Resurse Umane, până la data de 26.02.2014.
Relaţii suplimentare la Compartimentul Relaţii cu Publicul, camera 7,

tel. 0256/352240, interior 210.
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Sfârşitul lunii februarie scoate din apatie întreaga lume a fotba-
lului. Alegeri la AJF Timiş, startul returului la primele trei ligi,
precum şi ultimele pregătiri pentru alegerea preşedintelui la nivel
de FRF sunt principalele evenimente ce stârnesc interesul iubito-
rilor fotbalului. După efectuarea perioadei de pregătire în condiţii
vitrege, cu frig, vânt şi terenuri la limita practicabilului, pe jucători
îi aşteaptă întâlnirea cu publicul şi examenele în regim de compe-
tiţie. Vulturii au reluat pregătirile la 20 ianuarie. După o perioadă
de readaptare cu efortul, lotul a efectuat un semicantonament pe
plan local între 3-12 februarie. S-au disputat câteva meciuri ami-
cale încheiate cu următoarele rezultate:

Vulturii - ASU Poli scor 1-3
Ripensia - Vulturii scor 0-0
Făget - Vulturii scor  1-2
Vulturii - Ripensia scor 3-0

Jucătorii Vlădia şi Neagu au avut acceptul conducerii clubului
de a susţine probe de joc la AS Berceni (seria I – liga a 2-a), res-
pectiv ASA TG Mureş (seria II - liga 2-a), dar au revenit în lotul
lugojean. Au fost testaţi o serie de jucători, însă aceştia nu au con-
vins, asfel că atrenorii Ilie Rotariu şi Claudiu Jivulescu vor începe
noul sezon cu următorul lot de jucători: Micşa, Iordache, Dragos-
tin, Vlădia, Ştreangă, Miculescu, Loga, Neagu, Marta, Precupanu,
Ploscariu, Rogozinaru, Ivaşcu, Totu, Vânătu, Ardelean, Dobra,
Stoica, Hârdau, Radosav. S-a renunţat la serviciile lui Pop Fabian.

Prima partidă oficială din acest an se va disputa pe teren propriu,
la data de 28 februarie, adversară fiind formaţia Pandurii Tg. Jiu
2. Reamintim că, la întreruperea campionatului, lugojenii ocupă
poziţia a 6-a în clasamentul ligii a 3-a.

Marius Maier

Întâlnirea cu fotbalul se apropie Volei feminin Divizia A1
Campionatul feminin al diviziei A1 la volei se apropie de sfâr-

şitul sezonului regulat, după care se vor desfăşura partidele în sis-
tem play off/play aut, care vor stabili configuraţia finală a
clasamentului.

După un program infernal în ultimele etape, cu deplasări la Târ-
govişte, Bacău, Tg. Mureş, precum şi un meci acasă cu Alba-Blaj,
fetele noastre au posibilitatea să puncteze în partidele rămase de
disputat. Vom întâlni CSM Bucureşti şi Tomis Constanţa pe teren
propiu, respectiv Piatra Neamţ şi Dinamo (meci reprogramat) în
deplasare. Dacă în confruntarea cu Dinamo nu speram prea mult,
celelalte partide sunt hotărâtoare pentru ocuparea unei poziţii cât
mai bune în clasament care să ofere un culoar favorabil în play
off.

Lugojencele se bat pentru locurile 7-9, contracandidate fiindu-
le voleibalistele de la Piatra Neamţ, respectiv Craiova.

Marius Maier

În cadrul patrimoniului arhitectural
al  Lugojului un loc de frunte îl ocupă
vechea “casă a sfatului”, astăzi sediul
poliţiei municipale. Edificiul modest,
situat  pe latura de nord a Pieţei
I.C.Drăgan, a adăpostit instituţia pri-
măriei Lugojului de-a lungul a 120 de
ani, de la inaugurarea sa în 1831 şi
până în 1951, anul  transferării birou-
rilor primăriei în spaţioasa clădire din
Piaţa Victoriei (iniţial sediul Adminis-
traţiei financiare).

La trei decenii după unificarea ad-
ministrativă a Lugojului Român cu lo-
calitatea germană din stânga
Timişului, raportul inginerului Pavel
Kostka din data de 16 septembrie
1825, trimis consiliului comunal şi ca-
merei erariale, menţiona starea deplo-
rabilă a primăriei din Piaţa Târgului,

dărăpănată şi mucegăită. Anul urmă-
tor, în 1826, zidarul lugojean Johann
Zunft întocmeşte proiectul noii primă-
rii, care este trimis spre aprobare la
administraţia camerală din Timişoara.
Modificările repetate aduse planului
iniţial subliniază procesul birocratic
din cauza căruia zidirea este amânată
aproape trei ani. Provizoratul din
Lugoj comunică consiliului comunal
aprobarea planului prin actul cu nr.
541/1829, urmând o licitaţie publică
organizată în data de 7 mai 1829, la
care au participat 17 meşteri lugojeni
şi 4 meşteri din Lipova. Cu încuvinţa-
rea erariului au fost arse 200 mii de
cărămizi iar prin grija senatorilor au
fost procurate cca. 100 de bucăţi de
lemn cu lungimea de 2 stânjeni, 6000
de bucaţi şindrilă şi piatră pentru fun-

daţie, toate aduse din Lipova. La ridi-
carea edificiului, executarea finisaje-
lor şi a tocurilor de lemn au lucrat
meşteri locali, cheltuielile fiind supor-
tate de casa comunală, fără împovăra-
rea locuitorilor. 

Inaugurarea imobilului s-a săvârşit
în timpul primarului Ioan Nepomuk
Oszetzky în luna august a anului
1831. Pentru sala de şedinţe, situată la
etaj, acelaşi primar a organizat o lici-
taţie publică (protocolul şedinţei din
15 iunie 1831) pentru achiziţionarea
mobilierului lipsă: 5 mese, 6 scaune şi
bănci. Clădirea primăriei a fost ex-
tinsă în timp prin ridicarea anexelor
din curte, dintre care amintim un
şopru de trăsuri şi grajdurile con-
struite în 1841. Faţada principală, în

pofida refacerilor survenite din cauza
incendiului din 1842, se încadrează
variantei austere a stilului neoclasic,
utilizat în special la clădirile adminis-
trative, prin simetria ferestrelor, divi-
zarea verticală în cele 3 registre, cel
din mijloc fiind accentuat de un fron-
ton monumental. Caracterul multiet-
nic al comunităţii lugojene a fost
afirmat cu mândrie în perioada dualis-
mului prin înscrisul de pe frontonul
clădirii care domina piaţa în zilele de
târg: “Városháza, Casa oraşului, Stad-
thaus”.

La începutul secolului XX, în con-
textul procesului de urbanizare care a
transformat Lugojul, clădirea primă-
riei nu mai satisfacea cerinţele nume-
roaselor departamente orăşeneşti, atat
ca suprafaţă, cât şi confort. Planurile
pentru edificarea  unei clădiri impu-
nătoare, reprezentative pentru etapa
evolutivă în care se afla oraşul au fost
numeroase. Primarul Băltescu a suge-
rat în 1913 cumpărarea şirului de case
din Str. Nedelcu (Str.Avram Iancu),
vizavi de primărie, care aveau front şi
pe malul Timişului, în vederea zidirii

unor edifcii impozante. Aici urmau să
fie adăpostite primăria, cazinoul ma-
ghiar, oficiul poştei şi cel al telegrafu-
lui. Pe amplasamentul vechii case a
sfatului era prevăzută ridicarea unei
hale alimentare care să  descongestio-
neze piaţa. Bugetul oraşului, afectat
de pagubele produse de inundaţiile
din 1912 nu a fost de ajuns pentru
aceste demersuri. Primăria, susţinută
de vicecomitele Caraş-Severinului,
reiterează în 1914 ideea unui “palat
monumental modern” cu o suprafaţă
de 700 metri pătraţi, care urma să fie
construit pe intravilanul primăriei şi a
celor învecinate. Izbucnirea primei
conflagraţii mondiale a dat peste cap
toate proiectele, chestiunea primăriei
negăsindu-şi rezolvare nici în pe-
rioada interbelică. 

Paradoxal, vechea casă a oraşului,
condamnată la demolare în mai multe
etape a existenţei sale, constituie as-
tăzi un preţios monument istoric care
ne reaminteşte constant de evoluţia
urbană, de mult ori anevoioasă a Lu-
gojului.

Oliviu Cristian Gaidoş

Primăria vechePrimăria veche


