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Începutul unui an nou a însemnat pentru fie-
care dintre noi, pe lânga proiectele şi obiectivele
de indeplinit în acest an şi un moment de bilanţ,
de analiză obiectivă a realizărilor, a reuşitelor,
însă şi a problemelor cu care ne-am confruntat
de-a lungul anului care este aproape încheiat.

Anul 2013 a fost unul rodnic, în care s-au făcut
paşi importanţi în proiectele complexe de inves-
tiţii aflate în lucru. Desi ne-am axat în principal
pe intensificarea lucrărilor la cele cinci mari
obiective, respectiv  Podul pietonal, Strandul,
Bazinul acoperit, Cinematograful 3D şi Piaţa
agroalimentară nu am neglijat însa nici celelalte
domenii de dezvoltare a oraşului, reabilitarea
alimentării cu apă şi a canalizării oraşului, mo-
dernizarea drumurilor şi trotuarelor, probleme
legate de asistenţa socială, de sănătate şi educa-
ţie. Am continuat proiectele de succes din anul
precedent pentru copii şi tineri, respectiv, pati-
noarul,  orăşelul copiilor,  skate park-ul şi am
rasplatit eforturile elevilor olimpici si a celor cu
merite la învaţătura. Am continuat dialogul con-
tinuu cu cetăţenii oraşului, am informat corect
populaţia despre toate activităţile municipalităţii
prin publicaţia lunară „ Monitorul de Lugoj”
Am continuat sa sprijinim cultura, am redeschis
în două etape Muzeul de Istorie şi Etnografie,
am organizat  şi Festivalul Internaţional de Fol-
clor. A fost un an important şi pentru relaţia cu
oraşele înfrăţite pentru ca am sărbatorit 30 de

ani de prietenie cu oraşul Jena din Germania şi
20 de ani de parteneriat cu Szekszard, Ungaria.
Ca şi în anii precedenţi, am sprijinit consistent
sportul lugojean premiind sportivii fruntaşi dar
mai ales susţinând financiar principalele ramuri
sportive care ne-au adus de altfel şi rezultate pe
masură: luptele, prin titlul de Campioană naţio-
nală, voleiul prin participarea la Cupa Balcanică
şi gimnastica prin rezultate frumoase. Anul
2013 a fost un an hotărâtor pentru marile pro-
iecte de investiţii ale oraşului, care au prins
contur  şi iată, în 2014 vom reuşi să ne respec-
tăm angajamentele pe care le-am luat în faţa
lugojenilor, dând în folosinţă 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 bucura 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 pen-
tru copii va creşte atractivitatea şi utilitatea
publică a acestui obiectiv, care se impunea a
fi realizat într-un oraş cultural, încărcat de
tradiţie 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 locuiesc 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 kilo-
metri. Acum, se vor putea bucura acasă de
toate beneficiile acestui adevărat complex
de relaxare, iar la finalizarea Bazinului Aco-
perit se vor putea relaxa şi în sezonul rece.
Tot în toamna acestui an  dăm în folosinţă
noua şi moderna Piaţă Agroalimentară, pen-
tru un comerţ civilizat cu produse agricole.
Toate acestea sunt lucrări complexe şi la fie-
care dintre ele am întâmpinat dificultăţi la
lucrări. Nu ne-am dat însă bătuţi la prima
problemă ivită şi, împreună cu specialiştii,
am găsit întotdeauna cele mai bune soluţii.
Eu merg mai departe şi îmi reafirm angaja-
mentul de a continua drumul pe care am por-
nit şi anume de a face Lugojul un oraş
frumos şi modern şi de a oferi condiţii tot mai
bune de viaţă pentru lugojeni.
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Lucrările la podul pietonal peste râul Timiş au
continuat şi în anul 2013 în ritm susţinut înregis-
trând progrese semnificative astfel încât în pri-
măvara anului 2014 ar putea fi finalizate. În luna
martie lucrările s-au reluat cu turnarea betonului
la trepte şi rampă la capătul podului dinspre car-
tierul Ştrand. În partea dinspre piaţă s-a turnat,

de asemenea, betonul la trepte. În luna aprilie au
fost realizate cofrajele pentru stâlpi şi rampă şi
s-a montat armătura la capătul dinspre piaţă al
podului. Tablierul metalic a fost adus în locaţie
la sfârşitul lunii aprilie. În 16 mai au fost strânse
şuruburile la tablier de către o echipă specializată
a S.C. Lugomet S.A. De asemenea, s-au sudat

contravântuirile şi contrafişele. La sfârşitul lunii
iunie a avut loc una din cele mai importante ope-
raţiuni. A fost montat peste albia râului tablierul
metalic care este de fapt grinda cea mai lungă a
podului. Pentru buna desfăşurare a acestei acti-
vităţi au fost utilizate macarale de mare capaci-
tate, operaţiunea defăşurându-se pe parcursul a
peste opt ore. Înainte de a fi amplasat pe piloni,
tablierul a fost pus cu unul din capete pe un pon-
ton şi tras cu troliul până pe malul celălalt. A fost
apoi ridicat cu macaralele şi prins pe cei doi pi-
loni de susţinere. La 1 iulie, s-au montat pe ta-
blier armături şi cofraje pentru a fi turnat un strat
de beton de 20 de cm grosime. Vineri, 30 august
s-a făcut pretensionarea grinzii de 48 de metri
lungime la 200 tone forţă, stabilindu-se o săgeată
pozitivă de 10 cm. Lucrările de turnare a beto-
nului pe principala grindă a podului s-au des-
făşurat cu succes în 4 septembrie. În paralel,

pe ambele maluri s-au executat operaţiuni de
consolidare montându-se cuşti care au fost um-
plute cu piatră. În perioada în care s-a aşteptat
întărirea betonului de pe grinda principală, a
fost pregătit şantierul şi s-au executat lucrările
premergătoare montării ultimelor grinzi de
beton. Sâmbătă, 28 septembrie, au fost montate
şi ultimele două grinzi de pe malul stâng al Ti-
mişului realizându-se o cale de rulare continuă
între piaţă şi ştrand. Suprabetonarea s-a realizat
pe toate cele 5 deschideri ale podului iar pe trei
deschideri s-au realizat chiar şi grinzile parapet
laterale. Până la finalizarea completă şi darea
în folosinţă a podului, mai trebuie montaţi pa-
rapeţii pietonali şi realizată instalaţia electrică.
Se vor monta de asemenea copertine peste
scări şi rampe, vor fi montate lifturile la am-
bele părţi ale podului şi se va turna un ultim
strat pe calea de rulare.

Obiective Mari de Investiţii - Podul pietonal

Pentru un oraş cu renumele cultural
al Lugojului este de neconceput să nu
aibă un cinematograf. Am considerat
că merită făcut orice efort pentru a oferi
lugojenilor posibilitatea să aibă acces
în propriul lor oraş la realizările cine-
matografiei româneşti şi mondiale.
Sunt oameni care fie nu au timp să
meargă la Timişoara, fie sunt mai în
vârstă, fie nu au mijloace pentru a se
deplasa atâta drum doar pentru a vi-
ziona un film. Vrem să le oferim lugo-
jenilor toate facilităţile pe care le merită
locuitorii unui oraş civilizat. Lucrările
la acest obiectiv au demarat la începu-
tul anului 2013. Am reuşit să rezolvăm
problema litigioasă cu firma care avea
închiriat un spaţiu în incinta cinemato-

grafului. Astfel firmei i-a fost atribuit
spre închiriere un alt spaţiu, în apro-
piere, în suprafaţă de 52,7 mp pe str.
Andrei Mocioni nr 3. Firma s-a mutat
în noul spaţiu, iar constructorul a putut
aborda lucrările de amenajare a sălii
3D pentru copii şi a garderobei. Lucră-
rile de la acoperiş şi din curtea inte-
rioară au fost obstrucţionate o perioadă
de conducerea firmei care adminis-
trează Hotelul Dacia. Aceste persoane
au înţeles însă cât de importantă este
pentru cetăţenii Lugojului realizarea
acestui obiectiv şi şi-au modificat ati-
tudinea, permiţând demararea lucrări-
lor şi în acele spaţii. În luna martie s-au
executat lucrări în interior. Este vorba
de demolări şi reamenajări, precum şi

de realizarea unui perete despărţitor
între viitoarele săli de proiecţie ale ci-
nematografului. Au avut apoi loc loc şi
intervenţii la instalaţia de alimentare cu
energie electrică în vederea asigurării
puterii necesare funcţionării echipa-
mentelor electrice ale cinematografu-
lui. De asemenea, s-a realizat
alimentarea cu gaz pentru viitoarea
centrală termică ce va deservi obiecti-
vul. După ce firma care a funcţionat la
parterul clădirii s-a mutat în noua loca-
ţie, pereţii interiori au fost demolaţi
conform proiectului. Pe faţada din cur-
tea interioară a fost montată schelă şi a
fost decapată tencuiala veche. A fost
reparat podul clădirii fiind înlocuită
lemnăria şi ţigla în totalitate şi s-a rea-
lizat şi hidroizolaţia din pod. În data de
2 septembrie a avut loc o şedinţă teh-

nică cu proiectanţii şi constructorii. S-
a stabilit ca sala 2D să aibă culoare vi-
şinie, iar sala 3D culoarea albastru
închis. Au fost alese fotoliile pentru
spectatori, sistemul de protecţie fonică
şi au fost stabilite traseele conductelor
de apă, gaz şi canalizare. De asemenea
au fost discutate problemele privind:
alimentarea centralei termice, partea de
sonorizare, sistemul fonic radiant şi ab-
sorbant, gresia şi faianţa care va fi fo-
losită, realizarea sălii pentru copii şi a
zidurilor despărţitoare. Până la sfârşitul
anului 2013 s-au finalizat toate instala-
ţiile, s-au realizat racordurile electrice
şi racordurile pentru gaze şi de alimen-
tare cu apă. S-au încheiat de asemenea
lucrările la partea de instalaţii de clima-
tizare din interior şi la instalaţiile ter-
mice. În momentul de faţă se lucrează

la finisarea pereţilor pentru spaţiile teh-
nice şi anexe, respectiv la pregătirea
pereţilor sălilor de proiecţie în vederea
aplicării materialului de tratament
acustic. S-au terminat de asemenea şi
noile gradene pentru amplasarea foto-
liilor. Mai rămâne de montat tratamen-
tul acustic pe pereţi şi sistemul de
izolare fonică dintre săli. Va urma apoi
montarea aparaturii, definitivarea par-
doselii la holul de la intrare şi în săli,
gresie la intrare, respectiv mochetă
în săli. La final vor fi montate corpu-
rile de iluminat. Cinematograful va
fi administrat de Casa de Cultură a
Municipiului şi va oferi lugojenilor
posibilitatea de a urmări în localitate
ultimele apariţii cinematografice,
fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze
la Timişoara.

Obiective mari de investiţii - Cinematograful 3D
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La sfârşitul lunii martie a anului 2013 au de-
marat lucrările de reabilitare a Pie�ei Agroali-
mentare „George Co�buc”. Este vorba de
demolarea în totalitate a pieţei actuale şi con-
struirea uneia noi, moderne, care să faciliteze un
comerţ civilizat pentru cetăţenii oraşului, cât şi
condiţii bune de manipulare, depozitare şi expu-
nere a mărfii pentru producătorii agricoli din
zonă. Pentru a oferi constructorilor front liber
pentru lucrări, din 21 martie piaţa agroalimentară
s-a mutat temporar într-o altă locaţie, în zona Ba-
zarului. În prima decadă a lunii mai au fost re-
zolvate de către municipalitate o serie de
probleme legate de cele două persoane care
aveau în proprietate clădiri şi teren pe teritoriul

pieţei ajungându-se la un acord cu acestea în ve-
derea demolării ambelor clădiri. În urma înţele-
gerii cu unul dintre proprietari, circulaţia
autovehiculelor în partea dinspre râul Timiş a
pieţei se va putea desfăşura în ambele sensuri,
rămânând loc şi pentru construirea unei parcări.
Tot în acea perioadă a început demolarea vechii
pieţe. Fierul vechi care a rezultat din demolarea
pieţei a fost predat şi valorificat. După demolare,
în urma vizitei la faţa locului a experţilor şi pro-
iectanţilor s-a stabilit excavarea pe o suprafaţă
de 1.500 mp a unui strat de pământ de 3 m ur-
mând, ca în locul acestuia să fie depus un strat
de balast de 2 m, tasat din 20 în 20 cm. Lucrarea
s-a executat pe două porţiuni egale astfel încât

după finalizarea primei porţiuni s-au putut exe-
cuta paharele de fundaţie pentru stâlpii de susţi-
nere. Cu ocazia săpăturilor efectuate la noua
piaţă agroalimentară a fost descoperită o magis-
trală de canalizare spartă. Prin urmare, a avut loc
o şedinţă de lucru cu conducerea Meridian 22
SA, în care s-a hotărât modificarea traseului ma-
gistralei de canalizare pe o lungime de 30 de
metri pentru a ocoli amplasamentul noii pieţe. O
situaţie similară fusese întâmpinată în luna iunie
şi cu magistrala de apă care a trebuit să fie de-
viată pe o lungime de 200 de metri. În ciuda pre-
viziunilor sumbre din toamna anului 2013 ale
meteorologilor, în legătură cu iarna, vremea a
fost deosebit de blândă şi a permis constructori-
lor să continue lucrările. Până în prezent a fost
deja montată structura metalică. A fost executat
şi parapetul din zidărie de cărămidă cu o înălţime

de 1,5 m. De asemenea, au fost realizate chiar şi
o parte din compartimentările interioare, tot din
zidărie de cărămidă. În continuare, urmează să
se execute închiderile perimetrale cu panouri şi
să se monteze acoperişul metalic. În paralel s-a
finalizat şi construcţia structurii de rezistenţă a
viitoarei centrale termice. În perioada următoare
se vor executa finisajele. Noua Piaţă agroalimen-
tară este unul dintre cele cinci obiective de in-
vestiţii care vor fi date în folosinţă în cursul
acestui an. Lucrările sunt în concordanţă cu gra-
ficul de execuţie, astfel că vor fi încheiate în
toamna acestui an. Dacă avem în vedere că până
atunci va fi realizat şi noul pod pietonal din apro-
piere, care va face legătura cu cartierul Ştrand,
se va realiza un mai vechi deziderat al munici-
palităţii, respectiv accesul lugojenilor la un co-
merţ civilizat cu produse agricole. 

Obiective Mari de Investiţii - Piaţa agroalimentară

Începute în anul 2012, lucră-
rile la reabilitarea Ştrandului
municipal au continuat din plin
în anul 2013. Au fost turnaţi
pereţii de beton la bazinele de
sărituri şi înot. S-au executat
bazinele pentru recreere adulţi
şi copii. Au fost continuate lu-

crările la râul artificial care va
înconjura bazinele, execu-
tându-se cea mai mare parte
din aceste lucrări, circa 70%.
S-a ridicat structura de lemn
pentru cele două baruri şi pen-
tru vestiare şi duşuri. De ase-
menea, au fost realizate

finisajele (interioare şi exte-
rioare)  la baruri, vestiare şi du-
şuri precum şi dotările cu
instalaţii la aceste obiective. S-
a realizat infrastructura la tere-
nurile de sport, respectiv tenis,
minifotbal şi baschet. Au fost
executate cele două scaune şi
spaţiul tehnic aferent. Au fost
efectuate lucrări de instalaţii
(electrice, canalizare şi alimen-
tare cu apă). Au fost realizate
cele 5 incinte pentru pompe si-
tuate pe malul râului artificial.
S-au executat lucrări de terasa-
mente şi au fost construite trep-
tele de beton pentru accesul la
bazine şi la zona pentru plajă.
Lucrările vor continua şi se vor
finaliza în cursul acestui an.

Obiective Mari de Investiţii 
- Ştrandul Municipal

În anul 2013, am demarat un
proiect pe care îl consider
complementar cu acela al rea-
bilitării Ştrandului municipal,
respectiv realizarea unui bazin
acoperit, pentru că va oferi ast-
fel posibilitatea lugojenilor să
se relaxeze şi în sezonul rece.
În luna aprilie a fost semnat
contractul cu firma construc-
toare. Lucrările au demarat în
a doua parte a lunii aprilie. S-
au turnat fundaţiile de la stâlpi,
fundaţia de la bazinul de înot,
elevaţia de la stâlpi şi pereţii
bazinului. A fost, de asemenea,
turnată fundaţia de la centrala
termică şi corpul administrativ,
placa la parter apoi stâlpii şi
placa peste parter, tot în acea

zonă. S-a realizat apoi bazinul
de înot şi bazinul tampon. Au
fost turnaţi pereţii subsolului
tehnic apoi planşeul peste
demisolul tehnic. Ulterior
s-au turnat pereţii bazinului
de odihnă. De asemenea, s-
au turnat stâlpii şi grinzile

cadrelor de susţinere a în-
velitorii. În ultima parte a
anului s-au montat fermele
metalice. Lucrările conti-
nuă şi în acest an, sunt în
grafic şi acest obiectiv va fi
dat în folosinţă în a doua
parte a anului.
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Ca şi în ultimii ani în Lugoj
s-au desfăşurat în anul 2013
ample lucrări de de moderni-
zare a trotuarelor din munici-
piu prin dalare sau asfaltare.
Astfel, au fost dalate trotuarele
pe străzile V. V. Delamarina,
A. C. Popovici, Spl. Tinereţii,
Piaţa J. C. Drăgan, malul Timi-
şului de la OMV la podul de
cale ferată, pe strada Koloman
Wallisch în dreptul parcului

George Enescu precum şi urcă-
rile pe scări la Pasarela pieto-
nală de la OMV. De asemenea,
au fost dalate şi aleile din Par-
cul Poştei si două alei princi-
pale din Parcul Prefecturii. A
fost dalata şi aleea de la Cimi-
tirul eroilor din Cimitirul Orto-
dox de pe strada Făgetului. În
total, au fost executate lucrări
de dalare pe o suprafaţă de
7.000 mp de trotuare şi s-au in-

stalat 3.200 ml de bordura
mare si 1200 ml de bordura
mica. Au fost asfaltate trotua-
rele de pe străzile străzile Fă-
getului, Libertăţii, Tudor
Vladimirescu, Viorelelor, Cotu
Mic, Coloman Wallisch, Paul
Chinezu - partea dreaptă, 13
Decembrie, şi Cernei. În total,
a fost asfaltată o suprafaţă de
15.000 mp de trotuare şi s-au
instalat 3.500 ml de borduri.

Reabilitarea trotuarelor prin dalare
şi prin asfaltare

În data de 13 iunie, în cadrul şe-
dinţei extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Lugoj a fost
votată introducerea transportului pu-
blic în comun gratuit în municipiul
Lugoj, începând din 1 iulie. Acest
lucru este o premieră pentru Româ-
nia, suma alocată de la buget în acest
scop fiind de 45.000 lei lunar. În
acest sens au fost deja cumpărate şi
amplasate zece staţii de autobuz, au
fost stabilite traseele şi orarul, iar în
perioada următoare se doreşte achi-
ziţionarea mai multor autobuze.
Considerăm că iniţiativa pe care am
luat-o vine într-un moment foarte
potrivit, având în vedere situaţia ac-
tuală generată de criza economică
prelungită, de greutăţile pe care le în-
tâmpină o mare parte din cetăţenii
oraşului. Pe de altă parte, măsura vi-
zează pe termen lung descongestio-
narea traficului rutier, prin
renunţarea la deplasarea zilnică cu
autoturismul personal şi reducerea
noxelor, respectiv un mediu mai
curat pe teritoriul oraşului. Am con-
siderat foarte important să facem pe-

riodic analize privind eficienţa aces-
tui sistem. Astfel, dacă în prima lună
au beneficiat de transport gratuit
aproape 5.000 de cetăţeni din oraş,
respectiv 6.700 de persoane în au-
gust, odată cu începutul noului an
şcolar transportul în comun din
Lugoj a depăşit orice aşteptări. În
luna septembrie numărul călătorilor
a înregistrat o creştere semnificativă
ajungând la 16.175 persoane, iar din
16 septembrie au fost activate şi alte
două trasee, astfel încât pe toate cele
5 trasee circulă 5 mijloace de trans-
port, respectiv 3 autobuze şi două
microbuze. Între 1 şi 25 octombrie
am avut un număr record de călători,
respectiv 25.545 faţă de circa 5.000
în luna iulie. Creşterea aşa de mare a
numărului de persoane care utili-
zează transportul în comun este un
lucru nesperat de bun şi, după o dis-
cuţie cu cei de la Meridian 22, am
luat hotărârea achiziţionării a încă
unui autobuz. Reuşita noastră în în-
cercarea de a atrage oamenii spre
transportul în comun ne obligă să
mărim parcul auto.

Transport public gratuit 
în Municipiul Lugoj Din data de 11 februarie 2013, firma Hi-

droconstrucţia a fost prezentă în oraş cu 25
de oameni. S-a făcut pregătirea de şantier
în vederea lucrărilor de traversare a râului
Timiş cu conducta magistrală de apă. Lu-
crarea este complexă, pentru susţinerea
conductei de apă fiind în prealabil montate
grinzi cu zăbrele. Conducta are diametrul
de 400 mm şi este izolată termic. În pe-
rioada următoare s-au realizat şi legăturile
conductei cu magistralele care vin pe di-
recţia străzii Coloman Wallisch şi a spla-
iului Tinereţii pe de o parte şi pe direcţia
străzii I. Huniade de cealaltă parte a râului
Timiş. La capătul podului dinspre strada
Coloman Wallisch, pentru traversarea stră-
zii, s-a folosit conducta existentă, care a
fost montată relativ recent şi este în stare
tehnică bună. Traversarea râului Timiş pe
sub Podul de Beton cu conducta de 400 de
mm a fost o lucrare de mare importanţă
pentru oraş, pentru că s-a reuşit astfel să
se închidă inelul de presiune al conductei.
Când alimentarea cu apă se va face exclu-
siv prin conducta nouă, pierderile din sis-
tem vor fi minime şi nu vor mai fi
antrenate în reţea impurităţile din zonele
degradate ale vechilor conducte. Referitor
tot la reţeaua de apă, au fost aduse 16
pompe de ultimă generaţie care au înlocuit
pompele de la forajele care alimentează
Uzina de apă nr. 1, respectiv Uzina nr. 3.
Acestea au o capacitate de pompare mai
mare şi un consum de energie mai mic. Ele
contribuie la creşterea eficienţei sistemului
de alimentare cu apă a municipiului. În pa-
ralel, Meridian 22 a început branşarea gra-
tuită la reţeaua de apă a locuinţelor de pe
străzile Crişan şi Cloşca. Firma Meridian

22 a reparat avariile din carosabil la pro-
priile lucrări. Tot în anul 2013 s-au desfă-
şurat şi lucrările de introducere a apei
potabile în Tapia. Branşamentele la re-
ţeaua de apă în Tapia au fost gratuite, ast-
fel încât toţi cetăţenii din sat beneficiază
de apă potabilă. Forajul vechi din partea
de jos a fost legat la Uzina de Apă a ora-
şului pentru a exista posibilitatea tratării
apei şi, astfel, va putea fi folosit şi acest
foraj. Cu ocazia săpăturilor efectuate la
noua piaţă agroalimentară a fost descope-
rită o magistrală de canalizare spartă. Prin
urmare, a avut loc o şedinţă de lucru cu
conducerea Meridian 22 S.A. în care s-a
hotărât modificarea traseului magistralei
de canalizare pe o lungime de 30 de metri
pentru a ocoli amplasamentul noii pieţe.
Tot în cursul anului 2013 a fost urmat pro-
gramul de branşare a cartierelor la noua

magistrală de apă a municipiului Lugoj.
Au fost branşate: cartierul Micro I,  Micro
II, Micro IV (parţial) şi Micro V. Lucrările
au fost executate de SC Meridian 22 S.A.
În paralel, s-au executat branşamente gra-
tuite la apă pe străzile Horea, Cloşca şi
Crişan. Luni, 29 iulie 2013, a fost semnat
contractul de lucrări pentru introducerea
reţelelor de apă şi canalizare în Cartierul
Militari. Lucrările au fost finalizate astfel
încât cei care au concesionat terenuri pen-
tru case să beneficieze de aceste utilităţi.
În ceea ce priveşte lucrările la reţeaua de
canalizare a oraşului a fost introdusă ca-
nalizarea pe strada Bella Bartok din car-
tierul Balta Lată. Pe baza procesului
verbal cu numărul 81368, a fost predat
obiectivul cu cele două tronsoane totali-
zând 338 m de canalizare. Valoarea acestui
obiectiv este de 111.634,14 lei.

Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare

Unul dintre proiectele im-
portante realizate în 2013 a
fost sensul giratoriu situat la
intersecţia străzilor Hezerişu-
lui, Crişan, Cloşca, Gen. Dra-
galina şi Al. Astalaş. Acesta va
deveni unul dintre cele mai im-
portante sesuri giratorii din
municipiu, prin intermediul
său urmând să fie făcută legă-
tura cu şoseaua de centură şi cu
viitoarea autostradă. Luni, 22
iulie, a fost dat ordinul de înce-
pere a lucrărilor care au fost
executate de firma Compact.
Termenul de execuţie de 60 de
zile a fost devansat, iar costul
lucrărilor a fost de 300.000 lei
Construcţia are o înălţime de
50 cm de la nivelul şoselei,

pentru a asigura vizibilitate din
toate direcţiile de mers. Crucea
din zonă a fost montată în cen-
trul intersecţiei. A fost realizat
şi proiectul pentru noul sens
giratoriu de la intersecţia stă-
zilor Cuza Vodă, Episcop Dr.
Ion Bălan, Bălcescu şi Memo-
randului, în faţa Bisericii „În-
vierea Domnului”. Acest nou
sens giratoriu va contribui la
fluidizarea traficului rutier în
zonă. Tot în anul 2013 am
propus realizarea unui nou
sens giratoriu în municipiu.
După finalizarea pasajului de
pe strada Buziaşului, dată
fiind imposibilitatea întoarce-
rii autovehicolelor în apro-
piere de pasaj, firma Gamet

care activează în zonă a soli-
citat realizarea unui sens gira-
toriu la ieşirea pe care o are
pe strada Buziaşului. De
asemenea am prezentat o
propunere de deviere a cir-
culaţiei în zona din apropie-
rea platoului Casei de
Cultură a Sindicatelor. Se va
propune închiderea circula-
ţiei pe strada Nicolae Băl-
cescu de la Ceasul Electric
până după magazinul Carre-
four. Se va realiza un sens
giratoriu lângă Podul de Fier
şi o nouă arteră de circulaţie
care se va îndrepta de la
Podul de Fier paralel cu
malul Timişului până se va
întâlni cu Splaiul Plopilor.

Sensuri giratorii 
şi fluidizarea traficului
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În vederea întâmpinării cum se cuvine a
sărbătorilor de Paşte au fost făcute în oraş
o serie de pregătiri. Astfel, străzile din
zona centrală au fost spălate cu soluţie de
clorură de magneziu care este foarte efi-
cientă, absorbind praful pe o perioadă

lungă de timp. S-a început vopsitul bănci-
lor, gardurilor şi balustradelor. Au fost
achiziţionaţi aproximativ 500 metri liniari
de ghirlande tricolore care au fost montate
în oraş. Au fost stabilite şi zonele în care
s-a acţionat pentru tăierea ierbii şi întreţi-

nerea spaţiilor verzi. Dacă ţinem cont că
aceste zone verzi însumează o suprafaţă de
circa 50 de ha şi pentru întreţinerea lor fo-
losim exclusiv personal de la Salprest S.A.
şi Serviciul Sere şi Spaţii Verzi, efortul
depus în acest sens este considerabil, mai
ales că tăierea ierbii are loc de trei ori pe
an, respectiv în lunile aprilie-mai, la înce-
putul lui iulie şi la începutul lunii septem-
brie. Împreună cu conducerea Salprest
S.A., s-au luat decizii privind curăţenia în
oraş şi curăţarea plajelor.  Tot împreună cu
„Salprest” S.A. s-au organizat ample ac-
ţiuni de curăţenie generală atât în primă-
vară cât şi în toamnă.  Angajaţii Salprest
au adunat peste 1.400 de metri cubi de deş-
euri la curăţenia de primăvară. În prima zi
de curăţenie, sâmbătă, 30 martie, societa-
tea a colectat peste 700 metri cubi de deş-
euri de la locuitorii din Lugojul German –
jumătatea municipiului situată pe malul
stâng al râului Timiş şi peste 400 de kilo-
grame de deşeuri electrice şi electronice.
În cea de-a doua zi de curăţenie, 6 aprilie,
Salprestul a adunat din Lugojul Român –
jumătatea municipiului situată pe malul
drept al râului Timiş, peste 700 metri cubi
de deşeuri şi aproape 200 de kilograme de
deşeuri electrice şi electronice. În cadrul
curăţeniei de toamnă, în zilele de 2 noiem-
brie (Lugojul German) s-au colectat 424
metri cubi de deşeuri şi 9 noiembrie în Lu-
gojul Român s-au colectat 491 metri cubi
de deşeuri. Şi de această dată au fost co-
lectate deşeuri electrice şi electronice în
cantitate totală de 1.150 kilograme.

Eforturi pentru curăţenia oraşului

Tot în ceea ce priveşte
curăţenia oraşului în anul
2013 am continuat acţiunile
de reabilitare a unor piese
de mobilier stradal sau
achiziţionarea unora noi
precum şi amplasarea aces-
tora în diverse locaţii din
oraş. Astfel au fost recondi-
ţionate 32 de bănci metalice
cu şipcă de lemn care au
fost amplasate în Parcul
Poştei după dalarea aleilor
şi pe aleea care duce de la

Pasarela Pietonală din drep-
tul staţiei de benzină OMV
până la podul de cale ferată.
Au fost schimbate şipcile
de lemn la un număr de 50
de bănci situate pe malurile
Timişului pe splaiurile Co-
posu şi Brediceanu. Au mai
fost achiziţionate un număr
de 50 de bănci  şi 50 de co-
şuri de gunoi, toate noi ce
urmează a fi montate după
finalizarea dalării aleilor
din Parcul Prefecturii.

Amplasarea 
de mobilier stradal

nou sau recondiţionat

În anul 2013 am continuat
eforturile pe care le-am între-
prins în anii anteriori, în direc-
ţia modernizării oraşului. În
acest sens au fost amplasate în
două locuri din oraş ceasuri
stradale moderne, iluminate şi
pe timp de noapte, care indică
data, ora şi temperatura.

Având o înălţime de circa 4 m,
acestea au un afişaj triunghiu-
lar cu LED-uri fiind vizibile
din toate unghiurile. Unul a
fost montat la intersecţia de la
Unic, în imediata apropiere a
Băncii Unicredit Ţiriac, iar ce-
lălalt în zona clădirii fostei
Prefecturi.

Ceasuri electronice
stradale

Ca şi în anii precedenţi, în
preajma sărbătorilor de iarnă a
fost realizat iluminatul festiv al
oraşului. Au fost împodobite
zona centrală şi arterele princi-
pale dar nu au fost neglijate

nici cartierele. Au fost folosite
ornamentele din anii prece-
denţi (plase şi perdele lumi-
noase, figurine, ţurţuri, Snow
Fall), dar şi unele noi cum ar fi
sferele de cristal (pe strada V.V.

Delamarina). De asemenea, au
fost iluminate festiv zone noi
din municipiu respectiv splaiul
Coposu (perdele luminoase, le-
duri) şi Splaiul 1 Decembrie
1918 (steluţe luminoase).

Iluminatul festiv de sărbători

În urma ordinului de începere a lucră-
rilor din data de 30 septembrie, am dema-
rat amenajarea unui teren de sport cu
gazon sintetic în cartierul Stadion I. Tere-
nul are o împrejmuire cu panouri de plasă
pe stâlpi metalici, cu o înălţime de 2 metri
pe lungime şi de 4 metri pe lăţime. Are o
suprafaţă de 651 mp, iar valoarea totală a
lucrărilor de amenajare a acestuia se ri-
dică la suma de 165.585 lei. Deşi terme-
nul de execuţie din contract este de 90 de
zile începând de la 30 septembrie, lucră-
rile au fost finalizate mult mai repede, ast-
fel încât inaugurarea sa a avut loc în data
de 5 noiembrie. 

Teren de sport cu gazon sintetic în cartierul Stadion I
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În 2013 a demarat proiectul transfrontalier de-
numit „Dezvoltarea asistenţei medicale şi a ati-
tudinii în regiunea Mako şi Lugoj”, dintre
Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” şi Spi-
talul Clinic „Dr. Diosszilagyi Samuel” din Mako
– Ungaria. Acest proiect a fost elaborat şi depus,
în cadrul Programului de Vecinătate Ungaria –
România 2007-2013. Astfel, în data de 12 mar-
tie, la ora 12.30, la Spitalul Clinic „Dr. Diosszi-
lagyi Samuel” din Mako, a avut loc deschiderea
oficială a proiectului. La acest eveniment a par-
ticipat o delegaţie lugojeană, formată din repre-
zentanţi ai Spitalului Municipal „Dr. Teodor
Andrei”, ai Primăriei Lugoj şi ai mass-media lu-
gojeană. Valoarea totală a finanţării este de 1,19
milioane Euro, din care suma nerambursabilă
europeană este de 1.011.505 Euro. Spitalului lu-

gojean îi revin 756.766 Euro, iar spitalului din
Mako 359.190 Euro. Suma alocată Spitalului
Municipal „Dr. Teodor Andrei” este folosită
pentru mutarea Compartimentului de Primire
Urgenţe de la subsol la parter, reabilitarea şi re-
compartimentarea acestuia, precum şi dotarea cu
echipamente de ultimă generaţie. Cu acest prilej
va mai fi amenajată o rampă de acces pentru am-
bulanţe precum şi un lift exterior. Proiectul mai
prevede şi o componentă teoretică care se va ma-
terializa prin schimburi de experienţă şi confe-
rinţe pe teme medicale, precum şi o campanie de
conştientizare şi sensibilizare a cetăţenilor din
cele două oraşe pentru prevenirea bolilor cardio-
vasculare.Lucrările de reabilitare a spitalului lu-
gojean au demarat în cursul anului 2013 şi se vor
finaliza în 2014

Proiect transfrontalier cu Mako la Spitalul Spitalulul Municipal „Dr. Teodor Andrei”

Municipiul Lugoj derulează împreună cu mu-
nicipalităţile Reşiţa şi Veliko Gradište (Serbia)
un proiect privind păstrarea şi promovarea tradi-
ţiilor folclorice. Intitulat „NESTEMATE ALE
TEZAURULUI FOLCLORIC ROMÂ-
NESC ŞI SÂRBESC”, proiectul a fost depus
în cadrul Programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră România-Republica Serbia.
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea
unor relaţii sociale şi culturale durabile în zona
de graniţă româno-sârbă. Obiectivul specific
vizează păstrarea şi promovarea tradiţiilor cul-
turale specifice zonei de graniţă româno-sârbe,
prin organizarea unor festivaluri folclorice în
Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište. Bugetul total

al proiectului este 325.206,40 Euro, municipa-
lităţii lugojene revenindu-i 104.672,80 Euro.
Finanţarea nerambursabilă pentru Lugoj este
de 102.579,34 Euro (98%), iar contribuţia pro-
prie este de 2.093,46 Euro (2%). Proiectul are
o durată de implementare de 12 luni. În 2013
din finanţarea nerambursabilă Primăria
Lugoj a achiziţionat o scenă multifuncţio-
nală dotată cu instalaţie de sonorizare şi lu-
mini. A fost de asemenea organizat
Festivalul Folcloric Internaţional „Zilele Lu-
gojului” iar Ansamblul Lugojana a participat
în cadrul proiectului la trei festivaluri folclo-
rice în Reşiţa şi în Serbia la Velioko-Gradiste.
Proiectul s-a finalizat în martie 2014.

Proiectul transfrontalier „Nestemate ale tezaurului folcloric românesc şi sârbesc”

În cursul anului 2013, Comisia
de Ordine Publică a Municipiului
Lugoj s-a întrunit în numeroase
rânduri, principalul punct de pe
agenda acesteia fiind îmbunătăţi-
rea  activităţii de ordine publică în
oraş. Prin hotărâre a Consiliului
Local Municipal a fost aprobat
Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Comisiei Locale de
Ordine Publică. De asemenea, cu
prilejul aceleiaşi şedinţe a Consi-
liului Local a fost aprobat şi Re-
gulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Serviciului „Poliţia
Locală”. Una dintre problemele
grave cu care s-a confruntat muni-
cipalitatea a fost furtul capacelor
de canal. Împreună cu Poliţia Lo-
cală şi Poliţia Municipală s-au sta-
bilit nişte măsuri de combatere a
acestui fenomen infracţional. Pen-
tru a eficientiza activitatea Poliţiei
Locale Lugoj, în luna iulie a anu-
lui 2013, aceasta a primit în dotare
patru scutere noi. Acestea sunt
marca KYMCO, model AGILITY
City 50 4T. Scuterele sunt dotate
cu sisteme de avertizare acustică
şi luminoasă şi sunt inscripţionate
cu însemnele municipalităţii şi cu
denumirea Poliţiei Locale. Noile
dotări au contribuit la eficientiza-
rea activităţii Poliţiei Locale, asi-
gurându-le agenţilor lugojeni o
mobilitate sporită în cadrul inter-
venţiilor la care sunt solicitaţi. În
anul 2013, poliţiştii locali au asi-
gurat buna desfăşurare a lucrărilor
edilitare (asfaltări, schimbarea
conductelor de apă, branşamente,

toaletizarea arborilor, etc.), au asi-
gurat paza şi buna desfăşurare a
manifestărilor publice din oraş, a
patinoarului şi orăşelului copiilor
din parcul George Enescu.  Înce-
pând cu ianuarie 2013, Poliţia Lo-
cală derulează acţiunea de
depistare, identificare şi monitori-
zare a persoanelor fără adăpost,
fiind întocmită o bază de date cu
aceste persoane. Monitorizarea
are ca scop minimizarea fenome-
nului cerşetoriei şi prevenirea in-
fracţionalităţii pe raza muni-
cipiului Lugoj. Tot în acest an, un
număr mai mare de agenţi au exer-
citat atribuţii privind siguranţa ru-
tieră, aceştia reuşind să asigure
mai eficient activitatea operativă
din acest domeniu. Statistic, în
anul 2013, agenţii Serviciului Po-
liţiei Locale au prins şi predat Po-
liţiei Municipiului Lugoj şi

Jandarmeriei Române 8 infractori.
De asemenea, agenţii poliţiei lo-
cale au aplicat un număr de 1.321
de sancţiuni, dintre care 846 aver-
tismente şi 475 amenzi, în cuan-
tum de 172.995 RON, iar prin
intermediul Biroului Dispecerat şi
Intervenţie a soluţionat un număr
de 1.094 sesizări telefonice şi 71
sesizări scrise privind ordinea şi li-
niştea publică. Împreună cu lucră-
torii Biroului de Investigare a
Fraudelor din cadrul Poliţiei Mu-
nicipiului Lugoj s-au efectuat un
număr de 30 acţiuni comune pe
linia prevenirii şi combaterii acti-
vităţilor de evaziune fiscală şi a
activităţilor de comerţ ilegal. Au
fost de asemenea, verificaţi 190
agenţi economici, valoarea totală
a amenzilor aplicate de Comparti-
mentul Inspecţie Comercială fiind
de 10.900 lei.

Ordinea publică şi activitatea
Poliţiei Locale Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj
a continuat şi în 2013 demersu-
rile privind finanţarea unui
Centru de Informare Turistică
în cadrul Programului Opera-
ţional Regional, Axa prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi pro-
movarea turismului.

Proiectul a primit în 2013 de
la Guvern avizul favorabil ur-
mând ca să se întocmească în
2014 documentaţia tehnică de
execuţie şi proiectul tehnic.
Obiectivul general este crearea
şi dotarea unui Centru Naţional
de Informare şi Promovare Tu-
ristică în vederea dezvoltării tu-
rismului şi creşterii numărului
de turişti în Municipiul Lugoj

şi în zonele limitrofe. Durata de
implementare a proiectului este
de 12 luni. Valoarea sa totală se

ridică la 626.180,62 lei, contri-
buţia municipalităţii lugojene
fiind de 10.121,12 lei.

Proiect de turism caştigat de administraţia lugojeană

În urma demersurilor şi discu-
ţiilor purtate cu reprezentanţi ai
Direcţiei de Paşapoarte Timiş, în
21 februarie s-a deschis la Lugoj
un Birou de Pa�apoarte. Locaţia

pentru desfăşurarea acestei activi-
tăţi a fost pusă la dispoziţie de
către Primăria Lugoj şi se află pe
str. Bucegi, la nr. 21, în clădirea
Şcolii Populare de Artă. Pentru

deschiderea acestui birou, admi-
nistraţia locală a amenajat şi a
dotat cu mobilier corespunzător
două încăperi: o sală de aşteptare
şi un birou de preluare acte şi eli-
berare paşapoarte şi a obţinut toate
autorizaţiile şi avizele necesare
derulării unei astfel de activităţi la
Lugoj. Biroul este deschis în fie-
care zi de joi, între orele 10.00-
15.00, când reprezentanţii
Direcţiei de Paşapoarte Timiş sunt
prezenţi la Lugoj. Activitatea bi-
roului constă în primiri cereri şi
eliberări de paşapoarte simple şi
electronice. De la data deschiderii
punctului de lucru au fost preluate
727 cereri pentru eliberarea unui
paşaport electronic şi au fost eli-
berate 710 paşapoarte electronice.   

Birou de paşapoarte la Lugoj
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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 perioadă nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie vacante de INSPECTOR, grad profesional SUPERIOR, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, Direcţia Economică, Serviciul Financiar - Contabil, Biroul
Buget.

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 economice – specializare fi-
nanţe, contabilitate;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice: 9 ani;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.04.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine în

data de 17.04.2014, 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 02.04.2014.
Relaţii suplimentare la Compartimentul Relaţii cu Publicul, 

camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.” 

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 nedeterminată a funcţiei publice de conducere
vacante de DIRECTOR EXECUTIV, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară,
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

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:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: psihologie – spe-
cializare psihologie; sociologie – specializare resurse umane; asistenţă socială – specializare asis-
tenţă socială; ştiinţe administrative – specializare servicii şi politici de sănătate publică; drept –
specializare drept; ştiinţe economice – specializare finanţe, contabilitate; management – specia-
lizare management;
l vechime minimă în specialitatea studiilor:  3 ani.
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu;

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 04.04.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine în

data de  09.04.2014, ora 1200, 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 24.03.2014. 
Relaţii suplimentare la Compartimentul Relaţii cu Publicul,

camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.” 

„The Union Mission Ministries”, intenţionează să
construiască în municipiul Lugoj, prin intermediul
Fundaţiei „Bashford”, unul dintre cele mai mari
complexe de asistenţă socială din România. Investi-
ţia se va ridica la peste 25 milioane de dolari. Astfel,
la invitaţia Fundaţiei „Bashford” şi Asociaţiei „The
Union Mission Ministries”, în perioada 2-12 octom-
brie m-am aflat într-o delegaţie pentru un schimb de
experienţă în Statele Unite ale Americii în Norfolk,
Virginia.  Primul reper important al vizitei l-a con-
stituit oraşul Chesapeake. Aici mi s-a conferit titlul
de Cetăţean de Onoare al Oraşului. În cursul zilei de
luni, 7.10.2013, m-am întâlnit cu primarul oraşului

Virginia Beach, dl. William D. Sessoms, Jr., cu care
am discutat diverse aspecte legate de administraţia
locală. Virginia Beach are o populaţie de aproxima-
tiv 450.000 de locuitori. Dl. William D. Sessoms, Jr.
s-a arătat deosebit de interesat de investiţia în dome-
niul serviciilor sociale pe care Fundaţia „Bashford”
intenţionează să o dezvolte în municipiul Lugoj, su-
bliniind beneficiile pentru comunitatea locală a unei
organizaţii non-guvernamentale implicate în ajuto-
rarea persoanelor aflate în nevoie. În aceeaşi zi, a
avut loc şi o întâlnire cu primarul oraşului Norfolk,
Virginia, dl. Paul Fraim. Norfolk are aproximativ
250.000 de locuitori. În după-amiaza zilei de
7.10.2013, am fost primit de către Consiliul Director
al asociaţiei The Union Mission Ministries din Nor-
folk, Virginia. În cursul acestei întâlniri, am vizitat
complexul de servicii sociale pentru femei, cel pen-
tru bărbaţi, cel al femeilor - mame abuzate şi/sau fără
adăpost, tabere creştine pentru copii. În cadrul întâl-
nirii cu Consiliul Director, am primit o Diplomă de
Apreciere pentru sprijinirea Proiectului Funda�iei
„Bashford” în România. La rândul meu, am înmânat
două diplome de excelenţă, una d-nei Linda Bas-
hford Vaughan şi una Consiliului Director al The
Union Mission Ministries, în semn de preţuire pentru
dezvoltarea serviciilor sociale din municipiul Lugoj. 

Delegaţie a municipalităţii lugojene 
în Statele Unite ale Americii

În data de 19 iunie, aniversarea celor 30 de ani
de parteneriat dintre Jena şi Lugoj a fost marcată în
oraşul înfrăţit din Germania printr-o şedinţă so-
lemnă a Consiliului Local din Jena. Cu acea ocazie,
am invitat o delegaţie din Jena la Lugoj pentru a
participa la manifestările ocazionate de Ruga Lu-
gojeană şi pentru a marca jubileul înfrăţirii dintre
cele două oraşe şi în oraşul nostru. 

Relaţiile de prietenie între oraşele noastre datează
încă din 1983, dată la care au avut loc primele con-
tacte între oficialităţile din Lugoj şi Jena, iar la data
de 1 decembrie 1993, s-a semnat protocolul de par-
teneriat între oraşele Lugoj şi Jena. 

Municipalitatea din Jena a onorat invitaţia pe
care le-am făcut-o şi, ca dovadă a importanţei pe
care o acordă legăturii cu oraşul nostru, delegaţia a
fost condusă de primarul general Dr. Albrecht
Schröter şi a cuprins o seamă de personalităţi care
şi-au adus de-a lungul timpului o contribuţie însem-
nată la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două oraşe.
Astfel, au fost prezenţi la Lugoj consilierii locali
Jürgen Haschke şi Norbert Comouth, Martin Für-

bock, manager al Stadtwerke Jena, Robert Raus-
chelbach, preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Jena-
Lugoj, Stephan Golombiewski, membru în cadrul
aceleiaşi asociaţii, Werner Waschina, şef al depar-
tamentului apă-canal de la Stadtwerke Jena, şi Ro-
land Döpel din partea Unităţii de Pompieri Jena.

Şedinţa solemnă de aniversare a celor 30 de ani
de parteneriat cu Jena s-a desfăşurat în 14 august,
în Sala de Consiliu a Primăriei. Oaspete de onoare
a fost Rolf Maruhn, consulul Germaniei la Timi-
şoara. Ca semn de preţuire pentru prietenia neîntre-
ruptă timp de 30 de ani cu oraşul german, i-am
înmânat primarului general al oraşului Jena, Dr. Al-
brecht Schröter, distincţia „Cheia Oraşului”.

După încheierea şedinţei festive, în faţa Pri-
măriei, a avut loc predarea către municipalitatea
noastră a maşinii pentru desfundarea canalizării
prin absorbţie, utilaj achiziţionat la un preţ sim-
bolic cu ajutorul hotărâtor al municipalităţii din
oraşul partener. Tot cu acest prilej a fost predat
şi un microbuz pentru intervenţii destinat unităţii
de pompieri din Lugoj.

30 de ani de parteneriat cu Jena (Germania)

Şedinţa solemnă a Consiliului Local al Municipiu-
lui Lugoj dedicată aniversării a 20 de ani de înfrăţire
între Lugoj şi Szekszárd a avut loc în data de 14 au-
gust. Delegaţia din oraşul maghiar înfrăţit a fost con-
dusă de primarul Horváth István şi i-a avut în
componenţă pe consilierii locali Laszlo Kővári şi
Gyula Tóth, precum şi pe Attila Berlinger şi Judit
Birtalan. De asemenea, au fost prezenţi şi mai mulţi
reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie Szekszárd -
Lugoj. Szekszárd este prima municipalitate cu care
Lugojul s-a înfrăţit după Revoluţia din 1989. În urma
acţiunilor desfăşurate împreună cu partenerii ma-
ghiari din Szekszárd, dar şi a sprijinului pe care ei ni
l-au acordat, Consiliul Europei a decernat Municipiu-
lui Lugoj DIPLOMA DE ONOARE în anul 1999 şi
STEAGUL EUROPEI în 2000. În cadrul parteneria-
tului dintre cele două oraşe au fost organizate tabere
anuale de elevi la Szekszárd şi la Lugoj, manifestări
culturale şi sportive, concursuri de bogrács, prietenii
maghiari aducând şi donaţii la Spitalul Municipal şi
sprijinind Biserica Reformată. În semn de profundă
preţuire pentru prietenia neîntreruptă timp de 20 de
ani a oraşului Szekszárd i-am acordat primarului Hor-
váth István cea mai frumoasă şi apreciată distincţie a
oraşului nostru, „Cheia Lugojului!” De asemenea,
primarul Horváth István a semnat în Cartea de
Onoare a Municipiului Lugoj. Şi la Szekszard s-au
marcat, în intervalul 29-30 noiembrie, 20 de ani de
la înfrăţirea celor două oraşe. I-am decernat prima-

rului din Szekszard o plachetă aniversară pentru cei
20 ani de parteneriat, şi am primit, la rândul meu o
plachetă aniversară de la municipalitatea maghiară,
după care împreună am semnat în carta prieteniei
între cele două oraşe.

20 de ani de înfrăţire între Lugoj şi Szekszárd
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În data de 17 iunie 2013, în Sala de Consiliu
a Primăriei Municipiului Lugoj a avut loc fes-
tivitatea de premiere a elevilor lugojeni cărora
li s-au acordat burse municipale pentru semes-
trul I al anului şcolar 2012 - 2013, pe baza re-
zultatelor obţinute în cadrul orelor de curs şi
activităţilor extracurriculare. În funcţie de spe-
cificul activităţilor extracurriculare desfăşurate
de elevi, bursele municipale sunt divizate în
două categorii – burse municipale civic-cultu-
rale şi burse municipale sportive, fiecare dintre
acestea având câte trei subcategorii: de exce-
lenţă - în valoare de 100 lei/lună, de perfor-
manţă - în valoare de 75 lei/lună şi de merit -
în valoare de 50 lei/lună. Elevii care s-au în-
scris 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 performanţele edu-
caţionale şi activitatea extracurriculară. Pe baza
situaţiilor transmise de Consiliile de Adminis-
traţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza
municipiului, au fost aprobate acordarea urmă-
toarelor categorii de burse municipale: 43 de
burse civic-culturale, din care 14 burse de ex-
celenţă, 14 burse de performanţă, 15 burse de

merit, şi 26 de burse sportive, din care 11 burse
de excelenţă, 11 burse de performanţă şi 4
burse de merit. Suma totală alocată burselor
municipale pentru semestrul I al anului şcolar
2012-2013 a fost de 31.950 lei, din care 19.200
lei pentru bursele municipale civic-culturale şi
12.750 lei pentru bursele municipale sportive.

Pentru semestrul al II-lea, bursele munici-
pale au fost acordate în a doua decadă a lunii
decembrie, festivitatea de premiere desfăşu-

rându-se la Teatrul Municipal „Traian Groză-
vescu”. Au fost aprobate acordarea unui număr
de 80 de burse municipale, 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 excelenţă, 12 burse de perfor-
manţă 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 mu-
nicipale sportive.

Bursele municipale 

Începute în 2006, lucrările de rea-
bilitare a Muzeului de Istorie, Et-
nografie şi Artă Plastică au fost
finalizate în anul 2013. Lucrările
de reabilitare au constat în întărirea
structurii de rezistenţă a clădirii,
refacerea acoperişului, schimbarea
instalaţiilor electrice şi de canali-
zare, tencuire, zugrăvire, refacerea
tâmplăriei şi montarea pardoselii.
În data de 14 august a avut loc re-

deschiderea Muzeului de Istorie,
Etnografie şi Artă Plastică prin in-
augurarea expoziţiei permanente
de etnografie. Inaugurarea s-a
făcut în prezenţa reprezentanţilor
administraţiei locale, judeţene şi
naţionale, a primarilor din oraşele
înfrăţite Jena şi Szekszard, precum
şi a unui public numeros. Frumu-
seţea portului popular din zona Lu-
gojului a fost înfăţişat printr-o serie

de costume reprezentative, tradiţia
purtării acestora fiind ilustrată prin
imagini inedite de epocă de la sfâr-
şitul secolului XIX şi începutul se-
colului XX. Deosebit de amplă şi
explicită, expoziţia s-a adresat prin
reprezentativitatea şi bogăţia expo-
natelor, tuturor lugojenilor ce do-
resc să cunoască un fragment
dintr-un cotidian nu prea îndepăr-
tat. Cu prilejul Zilei Naţionale a
României – 1 Decembrie a fost re-
deschisă publicului şi secţiunea de
la etaj a Muzeului de Istorie, Etno-
grafie şi Artă Plastică.  Partea de la
etaj a fost modernizată pe baza
unui proiect amplu conceput îm-
preună cu conducerea muzeului, s-
a realizat şi montat mobilier nou.
Etajul muzeului cuprinde 9 săli de
expoziţie, iar pentru deschiderea în
bune condiţii a acestei secţiuni a
fost alocată de la buget local suma
de 40 mii lei.

Muzeul de Istorie, Etnografie 
şi Artă Plastică a fost redeschis

Şi pe parcursul anului trecut
m-am întâlnit cu cetăţenii ora-
şului care au simţit nevoia să-
mi prezinte problemele cu care
se confruntă şi să solicite ajuto-
rul edilului şef în rezolvarea lor.
Miercurea a fost ziua din săptă-
mână alocată audienţelor şi vă
pot spune că m-am întâlnit cu
aproximativ 200 de persoane şi
nevoile lor. Dintre pro-
blemele prezentate de cetăţeni
la audienţe amintesc: imposibi-
litatea achitării taxelor şi impo-
zitelor, a facturilor ca urmare a
veniturilor reduse, neînţelegeri
între vecini, ajutoare financiare
şi materiale, ajutoare pentru re-
paraţii / reabilitare imobile, po-
luare fonică şi funcţionare
firme, fond funciar etc.

Un alt mod de comunicare cu

locuitorii municipiului a fost
prin intermediul celor două
site-uri www.primarialugoj.ro
şi www.lugojul.ro unde au fost
postate aproximativ 250 me-
saje. Din păcate, datorită pro-
gramului încărcat pe care îl am,
nu întotdeauna am reuşit să răs-
pund într-un timp scurt de la
postarea lor. Acesta este şi mo-
tivul pentru care am hotărât o
nouă abordare a acestui dialog.
Cetăţenii au în continuare la
dispoziţie cele două site-uri
pentru a-mi trimite mesajele
lor, iar eu voi răspunde acestora
din două în două săptămâni,
joia, între 20:20 – 21:50, în ca-
drul rubricii „Întreabă prima-
rul”de la TEN TV.

Şi anul trecut întâlnirile cu
reprezentanţii asociaţiilor de

proprietari au fost o problemă
prioritară. Scopul principal al
acestora a fost informarea asu-
pra problemelor ce necesită in-
tervenţii din partea Consiliului
Local pentru crearea unui
mediu cât mai plăcut în ariile de
locuit. Pentru situaţiile de ur-
genţă s-a încheiat un Protocol
cu Federaţia Asociaţiilor de
Proprietari prin care sunt stabi-
lite modalităţile de intervenţie
ale acestora. Împreună cu re-
prezentanţii Asociaţiilor de pro-
prietari am stabilit priorităţile şi
locurile de amplasare, în peri-
metrul acestora, a parcărilor
auto. La fiecare întâlnire i-am
informat pe reprezentanţii aso-
ciaţiilor de proprietari asupra
stadiului lucrărilor de investiţii
demarate pe raza Municipiului.

Audienţe, sesizări, întâlniri cu reprezentanţii
Asociaţiilor de proprietari

Ca şi în anii precedenţi, cultele
din oraş au fost sprijinite în anul
2013 prin alocarea unor sume de
bani, fiecare cult având obligaţia să
depună un decont justificativ până

la sfârşitul anului. Suma cea mai
mare a revenit Bisericii Ortodoxe
„Adormirea Maicii Domnului”- 43
mii lei. La rândul său, Biserica Or-
todoxă „Pogorârea Sfântului Duh”

a primit 35 mii lei. Alţi 28 mii lei au
fost direcţionaţi către Biserica Or-
todoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavril” din cartierul ITL. Bise-
rica Ortodoxă „Sfântul Ioan Bote-
zătorul” (Cotu Mic) a primit 30 mii
lei, în timp ce pentru bisericile „Sf.
Iosif Mitropolitul” (Dealul Viilor) şi
„Învierea Domnului” au fost alocaţi
câte 25 mii lei. Bisericile otodoxe
din satele aparţinătoare, Tapia şi
Măguri au primit 12 mii lei, respec-
tiv 10 mii lei.  În total, cultul orto-
dox a primit 211 mii lei. Nu au fost
neglijate însă, nici celelalte culte din
municipiu. Cea mai mare sumă a
fost alocată Bisericii Romano-Ca-
tolice – 30 mii lei. Urmează Cultul
Greco-Catolic cu suma de 13 mii
lei, aceeaşi sumă fiind destinată şi
cultelor reformat şi penticostal. O
sumă importantă, 17 mii lei a primit
şi Biserica Baptistă „Harul”. Cultul
Mozaic şi Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea au primit câte 3 mii
lei fiecare, iar Biserica Ortodoxă
Ucraineană, 7 mii lei. În total, suma
alocată cultelor din municipiu s-a
ridicat la 313 mii lei. 

Ajutor pentru cultele din municipiu 

Tradiţionala premiere
anuală a elevilor care au obţi-
nut rezultate notabile la olim-
piadele şcolare din anul şcolar
2012 - 2013 şi a profesorilor
care s-au ocupat de pregătirea
lor s-a desfăşurat în data de 4
decembrie la Teatrul Munici-
pal „Traian Grozăvescu”.
Într-un cadru festiv, au fost
premiaţi 125 de elevi şi 56 de
profesori, fiind acordate pre-
mii în bani în valoare de

29.400 lei pentru elevi şi
10.500 lei pentru profesori.
Această acţiune se înscrie în
preocuparea constantă de a
încuraja tinerii în obţinerea
unor rezultate deosebite, pen-
tru a continua cu succes tra-
diţia şi excelenţa în
învăţământul lugojean, dar şi
pentru a răsplăti munca şi re-
zultatele ei, atât în rândul ele-
vilor, cât şi a dascălilor din
oraşul nostru.

Premierea elevilor olimpici 

Prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Lugoj nr.
168/27.12.2008 s-a decis acorda-
rea diplomei şi premiului de fide-
litate cuplurilor care aniversează
50 de ani de căsătorie neîntreruptă,
precum şi a diplomei şi premiului
de excelenţă pentru persoanele cu
vârstă venerabilă, în etate de peste
90 de ani. Prin acest eveniment
doresc ca în jurul unor importante
sărbători religoase să omagiem
vârstnicii, persoane cu vârste ve-
nerabile şi cupluri având peste 50
de ani de căsătorie neîntreruptă.
Împreună cu Direcţia de Asistenţă
Socială Comunitară ne-am străduit
să oferim o clipă de bucurie unui
număr de 35 de cupluri şi 20 per-
soane cu vârstă venerabilă, de
peste 90 de ani de viaţă, într-o at-
mosferă festivă la Teatrul Munici-
pal, oferindu-le câte o floare, un
premiu în bani şi o diplomă. In
data de 30 octombrie 2013 am
omagiat si primul lugojean care a

atins venerabila vârstă de 100 de
ani, „vârsta de aur”. Este vorba de
Frohlich Laios, veteran de război
pe care l-am vizitat cu acest prilej
împreună cu reprezentanţii Direc-
ţiei de Asistenţă Socială Comuni-
tară şi a primit din partea
administraţiei locale 1.000 de lei,
o sumă simbolică pentru vârsta pe

care a împlinit-o pe 6 octombrie,
dar şi un tort de ciocolată şi o di-
plomă, alături de un buchet de
flori. Şi în acest an, am continuat,
tradiţia organizării Balului Senio-
rilor (ediţia a VIII-a) şi Revelionu-
lui Seniorilor (ediţia a IX-a) la
care au participat un număr impre-
sionant de seniori.

Au fost celebraţi bătrânii urbei
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