
Muzicieni 
lugojeni 
parlamentari

Tiberiu 
Brediceanu

Lugoj – 
680 de ani 
de la prima 
atestare
documentară

pag. 5 pag. 4

A început 
reabilitarea
clădirilor
din Centrul
Istoric

pag. 3

Nr. 59, aprilie 2014

Iată că prima dintre investiţiile de anver-
gură, menite să schimbe radical faţa oraşu-
lui nostru este foarte aproape de a deveni
realitate. A trecut destul de mult timp de
când lugojenii nu s-au mai putut bucura de
posibilitatea vizionării alături de cei dragi
a unui film aici în oraş. Cinefilii şi cei dor-

nici de a urmări noile producţii cinemato-
grafice erau până acum nevoiţi să meargă
la Timişoara. Pentru un oraş cu vocaţia cul-
turală a Lugojului lipsa unui cinematograf
era un mare pas înapoi.

Localul care adăpostise vechiul cinema-
tograf Victoria şi care aparţinea municipa-

lităţii ajunsese într-o stare de degradare
greu de imaginat pentru o clădire situată în
centrul oraşului. Administraţia a hotărât să
redea oamenilor cinematograful dar într-o
formă nouă, modernă, demarând un proiect
de modernizare care avea să schimbe com-
plet vechiul local. 

Aşa au luat naştere cele două săli care
compun actualul cinematograf, sala albas-
tră care va avea 60 de locuri şi cea roşie cu
90 de locuri. Sălile, cochete, beneficiind de
aranjamente interioare de bun gust şi mo-
bilier de calitate sunt completate de apara-
tură de proiecţie de ultimă generaţie, prin
intermediul căreia se pot urmări şi producţii
cinematografice 3D. De altfel, aparatura
poate suporta pe viitor upgrade, atât sof-
tware dar şi hardware, odată cu progresele
în domeniul proiecţiei cinematografice,
fiind capabilă să ţină pasul cu cerinţele vii-
toare în domeniu. De asemenea partea de
sonorizare este una de calitate.

S-a acordat o atenţie deosebită şi celor-
lalte instalaţii care vor contribui la bunul
mers al activităţii, respectiv cele de venti-
laţie şi încălzire, iar spaţiile anexe, holurile,
căile de acces, toaletele, sunt de asemenea,

rodul unor lucrări de calitate, finisajele
fiind realizate foarte îngrijit. Localul bene-
ficiază şi de un spaţiu dedicat celor mici,
unde mobilierul este adecvat şi ambianţa

una care să atragă copiii şi să le insufle încă
de la vârste fragede dragostea pentru cea
de-a şaptea artă - cinematograful.

Continuare în pag. 2

Lugojenii se vor bucura în curând 
de un cinematograf modern

Joi, 17 aprilie se va inaugura noul cinematograf „Bela Lugosi”
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Joi, 17 aprilie se va efectua recepţia lo-

calului, iar în aceeaşi zi la orele 18.00 va avea loc
inaugurarea cinematografului. După ceremonia
religioasă şi vizitarea sălilor, va avea loc o pro-
iecţie demonstrativă. „Inaugurarea acestui cine-
matograf modern este dovada respectării
promisiunii pe care am făcut-o cetăţenilor când
le-am solicitat încrederea lor. Este prima dintr-o
serie de investiţii pe care le vom preda cetăţeni-
lor în acest an şi care vor schimba faţa oraşului:
noul Pod Pietonal, Piaţa, Bazinul Acoperit şi
Ştrandul. Vă informez că prin decizia
1149/10.03.2014 am primit de la Ministerul Cul-

turii, Consiliul Naţional al Cinematografiei, cer-
tificatul de înscriere în Registrul Cinematografiei
la capitolul 4 – proiecţia cu public a filmelor ci-
nematografice şi video. Imediat după recepţie ur-
mează solicitarea de la aceleaşi foruri a
certificatului de clasificare pentru filme, după
care va fi posibilă proiecţia filmelor şi începerea
propriu-zisă a activităţii. Prin hotărârea Consi-
liul Local, cinematograful se va numi „Bela Lu-
gosi”, după numele renumitului actor lugojean
care a făcut cinste oraşului nostru a cărui nume
l-a împrumutat făcându-l cunoscut în lume” a de-
clarat primarul Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Lugojenii se vor bucura în curând 
de un cinematograf modern

Joi, 17 aprilie se va inaugura noul cinematograf „Bela Lugosi”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Lugoj nr. 168/27.12.2008 s-a decis acordarea diplomei
şi premiului de fidelitate cuplurilor care aniversează
50 de ani de căsătorie neîntreruptă, precum şi a diplo-
mei şi premiului de excelenţă pentru persoanele cu
vârstă venerabilă, în etate de peste 90 de ani.

Acest eveniment a devenit o obişnuinţă a autorităţii
locale lugojene, care întotdeauna, în jurul sărbătorilor
religioase, şi-a omagiat vârstnicii, persoane cu vârste
venerabile şi cupluri având peste 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă. Aceştia au primit un simbol al respectu-
lui pentru vârsta înaintată ori pentru înţelepciunea şi
răbdarea de care au dat dovadă, împlinind o jumătate
de veac alături de partenerul de viaţă.

În acest an, în data de 15 aprilie, începând cu ora
12.00,  Primarul Municipiului Lugoj şi Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară au oferit clipe de bucu-
rie unui număr de 34 de cupluri care au împlinit 50 de
ani de căsnicie neîntreruptă şi unui număr de 20 per-

soane cu vârstă venerabilă, de peste 90 de ani de viaţă,
într-o atmosferă festivă la Teatrul Municipal, oferindu-
le câte o floare, un premiu în bani şi o diplomă.

Maria Elena Stămurean

Bătrânii urbei celebraţi de către municipalitate

Furnizorii pot acorda
servicii sociale numai dacă deţin
certificat de acreditare. De ase-
menea, serviciile sociale pot
funcţiona pe teritoriul României
numai dacă deţin licenţă de
funcţionare.

Conform art. 5 din
Legea nr. 197/2012 privind asi-
gurarea calităţii în domeniul ser-
viciilor sociale, în domeniul
serviciilor sociale se acreditează
atât furnizorii, cât şi serviciile
sociale, în condiţiile legii. Acre-
ditarea furnizorilor se realizează
în baza criteriilor specifice, ce
reprezintă cerinţele de bază prin
care se evidenţiază capacitatea
acestora de a înfiinţa, a adminis-
tra şi a acorda servicii sociale, în
baza standardelor minime de ca-
litate, ce reprezintă cerinţele mi-
nimale privind eficacitatea şi
eficienţa activităţilor desfăşurate
în raport cu nevoile beneficiari-
lor, obiectivele asumate, rezulta-

tele aşteptate. Respectarea crite-
riilor este atestată prin certificat
de acreditare.

Furnizorii şi serviciile
sociale, acreditaţi în condiţiile
legii, se înscriu în sistemul de
evidenţă a serviciilor sociale.

În temeiul Normelor
metodologice din 19 februarie
2014 de aplicare a prevederilor
Legii nr. 197/2012 privind asi-
gurarea calităţii în domeniul ser-
viciilor sociale, publicate în
Monitorul Oficial nr. 172/11
martie 2014, acreditarea furni-
zorului constă în evaluarea aces-
tuia în baza criteriilor de
acreditare aprobate şi atestarea
îndeplinirii lor prin certificat de
acreditare.

Cererea de acreditare
cuprinde, în principal:

l date de identificare a furni-
zorului;
l informaţii privind încadra-

rea furnizorului în una dintre ca-

tegoriile de furnizori prevăzute
de lege;
l informaţii privind capaci-

tatea managerială în domeniu a
furnizorului, respectiv serviciile
sociale administrate şi acordate
de acesta la data depunerii cere-
rii sau, după caz, serviciile so-
ciale pe care acesta
intenţionează să le dea în func-
ţiune sau să le înfiinţeze;

l date privind documentele
justificative solicitate.

Furnizorii publici şi
privaţi care, la data depunerii ce-
rerii, sunt acreditaţi ca furnizori
de servicii sociale prezintă ca
document justificativ certificatul
de acreditare sau, în lipsa aces-
tuia, decizia comisiei de acredi-
tare. Dosarul de acreditare al
furnizorului se poate depune di-
rect la registratura Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei So-
ciale şi Persoanelor Vârstnice
sau poate fi trimis prin poştă, cu

confirmare de primire.
Cererea de licenţiere a

serviciului trebuie să cuprindă,
în principal, date şi informaţii
despre:
l serviciul social;
l furnizorul serviciului so-

cial;
l beneficiarii serviciului so-

cial şi situaţiile de dificultate în
care aceştia se află;
l principalele activităţi des-

făşurate;
l clădirea/spaţiul în care

funcţionează serviciul social;
l resursele umane;
l sursele de finanţare;
l documentele justificative

solicitate.
Documentele justificative so-

licitate sunt următoarele:
l certificatul de acreditare al

furnizorului serviciului social,
eliberat în condiţiile legii;
l extras de carte funciară

pentru informare, valabil la data
depunerii cererii;
l actul/documentul legal pri-

vind decizia de înfiinţare a ser-
viciului social, după caz;

l regulamentul de organizare
şi funcţionare al serviciului so-
cial;
l autorizaţia sanitară de

funcţionare sau, după caz, docu-
mentul prevăzut în procedura în
vigoare privind reglementarea
sanitară pentru funcţionarea ac-
tivităţilor cu risc pentru starea de
sănătate a populaţiei;
l autorizaţia sanitar-veteri-

nară, pentru serviciile care asi-
gură activităţi de preparare şi
distribuire a hranei;
l avizul PSI sau documentul

prin care s-a solicitat avizul, în-
registrat la instituţia deponentă;
l certificat de înregistrare fis-

cală, numai în cazul serviciilor
sociale cu personalitate juridică;
l angajamentul furnizorului

de a notifica Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice asupra
oricăror modificări referitoare la
serviciul social acreditat, inter-
venite după acordarea licenţei
de funcţionare; 
l convenţie de colaborare

între furnizorul privat şi consi-

liul judeţean/consiliul local pe a
cărui rază administrativ-terito-
rială funcţionează serviciul so-
cial, numai pentru serviciile
sociale din domeniul protecţiei
copilului, înfiinţate şi adminis-
trate de furnizorul privat, după
caz.

Cererea de licenţiere a servi-
ciului, fişa de autoevaluare şi
documentele justificative consti-
tuie dosarul de acreditare al ser-
viciului social, care se depune
sau se transmite Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei So-
ciale şi Persoanelor Vârstnice.
Cererea de licenţiere a serviciu-
lui şi fişa de autoevaluare se
transmit şi pe adresa de e-mail a
compartimentului de acreditare,
la data depunerii sau transmiterii
prin poştă a dosarului de acredi-
tare al serviciului.

Soluţionarea dosarelor de
acreditare ale serviciilor se rea-
lizează în termen de 60 de zile,
stabilit de la data înregistrării ce-
rerii de licenţiere a serviciului.

Maria Elena Stămurean

Acreditarea furnizorilor 
şi a serviciilor sociale

Primăria Municipiului Lugoj, împreună
cu Direcţia de Asistenţă Socială Comuni-
tară, a marcat Ziua Internaţională a Romi-
lor în data de 8 aprilie 2014 printr-un marş
de pe platoul Casei de Cultură – Primăria
Municipiului Lugoj – Podul de beton, locul
de unde au fost aruncate pe apă flori şi
jerbe de flori în memoria romilor ucişi de
către nazişti în cel de-al Doilea Război
Mondial. Evenimentele au început la ora
12.00. Este cel de-al nouălea an consecutiv
în care municipalitatea lugojeană sărbăto-
reşte alături de minoritatea romă din Lugoj

şi Măguri această zi plină de cântec şi cu-
loare.

După cum bine se cunoaşte, prima ates-
tare documentară a romilor de pe teritoriul
României datează din anul 1385, când
domnitorul Ţării Româneşti, Dan I, dăru-
ieşte Mănăstirii Tismana posesiunile care
aparţinuseră mai înainte Mănăstirii Vodiţa,
de lângă Turnu Severin, proprietăţi primite
de la unchiul său, Vladislav I, între acestea
menţionându-se şi 40 de sălaşe de “aţi-
gani”. 

Limba romani este de origine indiană şi

foarte apropiată ca dialect de limba hindi.
Două treimi din vocabularul şi gramatica
sa de bază sunt indiene. Restul îl constituie
vocabularul împrumutat, în cea mai mare
parte din limba persană, greacă şi apoi din
limbile europene de contact. 

Din 1990 limba romani dispune de un
scris comun, care permite cea mai bună di-
fuzare a literaturii rome. Există ţări în Eu-
ropa, şi în particular ne referim la România,
unde limba romani este predată în şcoli. 

La Congresul Mondial al Romi-
lor, desfăşurat la Londra, în anul 1971, s-a
luat decizia ca ziua de 8 aprilie să devină
Ziua Internaţională a Romilor din întreaga
lume. De asemenea, a fost adoptat şi stea-
gul internaţional al romilor, având jumăta-
tea de jos verde, simbol al câmpurilor
înverzite, şi jumătatea de sus albastră, sim-
bol al cerului senin, iar la mijloc o roată,
simbolizând, pe de o parte, soarta, roata
succesiunii vieţilor, iar pe de altă parte no-
madismul, în relaţie cu spaţiul originar al
Indiei.

La Congresul de la Geneva din
1978, s-a decis ca un cântec reprezentativ
pentru etnie, “Gelem, gelem”, să devină
imnul internaţional al romilor.

Maria Elena Stămurean

Ziua Internaţională a Romilor
În perioada 2 - 6 aprilie, municipiul Lugoj a fost gazda unei delegaţii

de 8 persoane din partea Rotary Club Mühlhausen din Germania în frunte
cu dr. Bernhard Voget, preşedinte. Colaborarea dintre Rotary Club Lugoj
şi colegii din Mühlhausen, s-a materializat într-un nou proiect având ca
obiectiv dotarea cu aparatură medicală a Secţiei de diabet a Spitalului Mu-
nicipal “Dr. Teodor Andrei”.

Vineri, 4 aprilie, ora 10.00, delegaţia rotarienilor germani însoţită de
membri ai  Rotary Club Lugoj, şi de conducerea Spitalului Municipal “Dr.
Teodor Andrei” a

fost primită de către primarul Francisc Boldea la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj. Edilul şef a mulţumit oaspeţilor pentru implicare în
Lugoj, a prezentat principalele proiecte ale municipalităţii,  precum şi do-
meniile în care cele două filiale Rotary Club ar putea iniţia în viitor noi
proiecte de ajutor. Oaspeţii au mulţumit pentru primire şi au reafirmat dis-
ponibilitatea de a colabora cu colegii din Lugoj pentru a ajuta şi în viitor
diverse instituţii din Lugoj şi împrejurimi, acolo unde este nevoie.

În continuare oaspeţii rotarieni au vizitat Spitalul Municipal “Dr. Teo-
dor Andrei”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 din Lugoj, unde au făcut
în trecut o donaţie de mobilier, Şcoala Specială pentru Minori cu Defi-
cienţe de pe strada Făgetului precum şi Casa de Copii din localitatea Pie-
troasa, unde au făcut o donaţie în bani. Aurel Jurubiţă

Delegaţie a Rotary Club
Mühlhausen în Lugoj
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Luni, 31 martie, a fost dat ordinul de în-
cepere a lucrărilor de reabilitare a Centrului
Istoric. Pentru început vor fi reabilitate clă-
direa Poliţiei (fosta clădire a primăriei) şi
cea a fostei Securităţi. În cea de-a doua
etapă urmează reabilitarea clădirilor până
la actualul magazin Flanco. Primul tronson
de clădiri din Centrul Istoric, ce vor fi rea-
bilitate, va cuprinde clădirile de pe strada
Andrei Şaguna până la Expres. „Am invitat
la discuţii preliminare proprietarii clădiri-
lor din această zonă. Au fost prezenţi
marea majoritate. Dintre cei 34 cetăţeni,
doar 4 au fost absenţi. Urmează să stabilim
de comun acord sistemul de plată pentru
fiecare familie şi sumele care vor completa
contribuţia financiară a municipalităţii la
plata lucrărilor. Vă informez că a fost ob-
ţinut pentru această lucrare, acordul din
partea Ministerului Culturii şi Direcţiei de
Patrimoniu a Judeţului Timiş.” a declarat
şeful executivului. În luna iulie se va des-
făşura un concurs de soluţii pentru al doilea
tronson de clădiri, cel dintre Podul de Fier
şi strada Avram Iancu.

Aurel Jurubiţă

Municipalitatea a desfăşurat o
serie de activităţi pentru întâmpina-
rea sărbătorilor de Paşte în oraş. Cu-
răţenia de primăvară, activitate care
s-a desfăşurat în data de 29 martie în
Lugojul German şi în 5 aprilie în Lu-
gojul Român, a fost finalizată. „ Îmi
exprim speranţa că această activi-
tate a fost de folos pentru cetăţenii
municipiului Lugoj. Doresc pe
această cale să mulţumesc popula-
ţiei pentru receptivitate. Am consta-
tat că în proporţie de 90% au fost
bine înţelese condiţiile în care s-a
desfăşurat această acţiune, doar o
mică parte dintre cetăţeni nu au în-
ţeles că nu se colectează cu acest
prilej gunoi menajer. Consider că

Salprest S.A şi-a făcut datoria şi de
această dată. Urmează cositul ierbii
din parcurile oraşului. Zilele trecute
am intervenit cu jet de apă sub pre-
siune şi am distrus cuiburile ciorilor
din Parcul Prefecturii şi din copacul
de lângă biserică. Pentru această
operaţiune desfăşurată la înălţime,
am solicitat sprijinul Inspectoratului
Pentru Situaţii de Urgenţă Timiş,
constând într-o autoscară de lucru
la înălţime, cu nacelă, dar nu am
găsit înţelegere. Am primit un răs-
puns dezamăgitor din partea condu-
cerii acestei instituţii pe care
Primăria Municipiului Lugoj a aju-
tat-o până acum în mai multe rân-
duri. Acest lucru ne dă de gândit în

perspectiva unei viitoare colaborări,
care noi considerăm că ar trebui să
fie reciprocă” a precizat primarul
Francisc Boldea. În altă ordine de
idei în municipiu    s-au executat lu-
crări de marcaje rutiere. Au fost exe-
cutate şi marcajele rutiere
longitudinale. În paralel S.C. Sal-
prest a demarat acţiunea de spălare a
străzilor principale din oraş. Tot în
cadrul pregătirilor pentru sărbători s-
a înscris deschiderea în perioada 10-
20 aprilie a pieţei de miei. În acest
sens societăţile Salprest şi Meridian
22 au pregătit deja locul, care este si-
tuat în zona fostei staţii de carburant
din apropierea Bazarului.

Aurel Jurubiţă

Pregătiri pentru sărbători

A început reabilitarea clădirilor din Centrul IstoricMembri 
ai guvernului 

în vizită la Lugoj
Joi, 3 aprilie, au fost prezenţi la sediul Primăriei Municipiului

Lugoj, dl. Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene,
dl. Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământ Supe-
rior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică şi dl. Sorin
Grindeanu, deputat în Colegiul 2, Timişoara. Oaspeţii au purtat
discuţii cu primarul municipiului pe marginea unor probleme
legate de dezvoltarea oraşului. „Am mulţumit oaspeţilor pentru
prezenţa în municipiul Lugoj şi interesul manifestat pentru dez-
voltarea oraşului nostru. Am discutat despre problemele legate
de obiectivele de investiţii din oraş şi în mod concret am solici-
tat sprijin financiar pentru finalizarea lucrărilor la Grădiniţa
din cartierul Balta Lată şi pentru finalizarea lucrărilor de rea-
bilitare a reţelelor de apă şi canalizare din municipiu. În cursul
zilei de sâmbătă, 5 aprilie, împreună cu angajaţi din Primăria
Municipiului Lugoj am pregătit documentaţiile necesare care
au fost transmise la ministere prin intermediul deputatului Sorin
Grindeanu, căruia îi mulţumesc pe această cale. Pentru grădi-
niţă am solicitat 1,7 milioane lei, iar pentru reţeaua de apă şi
canalizare suma de 18 milioane lei.” a precizat primarul Fran-
cisc Boldea. Aurel Jurubiţă

În prezent se lucrează la mai
multe obiective de investiţii din
oraş. „În data de 2 aprilie am
avut o discuţie cu proiectantul
şi executantul lucrărilor de la
noul Pod Pietonal, cu privire la
propunerea de a înlocui ultimul
strat de uzura din bitum cu o
suprafaţă sintetică pentru trafic
intens, bicoloră pentru a deli-

mita traficul pietonilor de cel al
bicicliştilor. De asemenea, tot
în zona podului, în viitor, vom
gândi un proiect care să ofere
posibilitatea urcării şi coborâ-
rii cu bicicleta pe pod.” a de-
clarat edilul şef. Au fost avute
în vedere şi aspectele legate de
spaţiul verde şi zona dalată de
la capătul dinspre Ştrand al po-

dului. „Realizarea podului, re-
novarea Ştrandului Municipal
precum şi sistematizarea zonei
de la capătul podului ne oferă
ocazia să realizăm în vechea
clădire de la intrarea în ştrand
o nouă Casă a Căsătoriilor.
Considerăm că această locaţie
este foarte potrivită pentru
acest scop, mai ales că după fi-

nalizarea lucrărilor, zona va fi
una foarte atractivă. Oricum în
perioada imediat următoare
locul unde se oficiază căsăto-
riile în momentul de faţă, res-
pectiv Teatrul Municipal
„Traian Grozăvescu” va suferi
importante lucrări de renovare
a interiorului.” a mai precizat
primarul municipiului.

La Bazinul acoperit se pune
la etaj gresia şi sunt pregătiţi
pereţii laterali din lemn pentru
montarea sticlei. La Ştrand se
lucrează la terenurile de sport şi
la umplutura pentru canalizare.
„La Bazinul Acoperit şi Podul
Pietonal plăţile sunt la zi cu
mici excepţii. Începând din luna
aprilie ne vom axa pe noua
Piaţă agroalimentară iar din
luna mai pe Ştrandul Munici-
pal. În prezent se lucrează la 17
puncte de lucru în oraş.” a mai
precizat şeful executivului.

Aurel Jurubiţă

Se lucrează din plin şi la celelalte
obiective de investiţii din oraş

Străzile din oraş în atenţia
municipalităţii

Începând  de luni, 31 martie, au început lucrările de reparaţii
prin plombare a străzilor asfaltate din municipiu. Meridian 22
are sarcina de a repara carosabilul la toate avariile la reţeaua
de apă la care a intervenit. Pentru anul 2014 sunt prevăzute
lucrări de reparaţii prin plombare la următoarele străzi as-
faltate: Gh. Bariţiu, Lalelelor, Spl. Brediceanu, Ghiocelului,
Bocşei, Grigore Ureche, Ion Huniade, A. Mocioni, N. Băl-
cescu, Timişoarei, N. Titulescu, Privighetorii, Buziaşului şi
Spl. 1 Decembrie 1918. Tot din data de 31 martie au început
şi lucrările de asfaltare a străzilor din prima etapă. „Am tri-
mis scrisori la 3.200 de familii din oraş care locuiesc pe
străzile cuprinse în programul de asfaltare pentru a le reco-
manda racordarea la reţelele de apă şi canalizare înainte
de începerea lucrărilor.” a precizat primarul municipiului.
În zilele de 5 şi 6 aprilie, primarul municipiului a făcut o vi-
zită în cartierele oraşului. Cu acest prilej a avut discuţii, la
faţa locului cu cetăţenii, fiind informat în legătură cu pro-
blemele şi solicitările acestora. În data de 14 aprilie are loc
licitaţia pentru lucrările de asfaltare a străzii G. A. Petcu-
lescu. În perioada următoare au loc licitaţii pentru atribuirea
unor lucrări edilitare. Astfel, în data de 15 aprilie se desfă-
şoară licitaţia pentru lucrările de reabilitare prin dalare a
6.500 mp de trotuare în zona centrală a oraşului, în 17 aprilie
pentru lucrările de reabilitare prin asfaltare a 16.000 de mp
trotuare iar în data de 24 aprilie pentru lucrările de asfaltare a
străzilor din etapa a doua. Aurel Jurubiţă
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Însemnările documentare despre Lugo-
jul secolelor XIV – XVI (localitatea pro-
priu-zisă exceptând cetatea şi districtul)
sunt relativ puţine şi vagi. În documentele
vremii Lugojul este amintit sub diverse
nume: Lugas, Lwgas sau Lwgos. Prima

atestare documentară a localităţii provine
din registrele colectorilor papali ai Arhi-
diaconatului de Sebeş, când în 1334 este
menţionat preotul Blasiu din Lugoj care
plăteşte acestora 4 pense, pentru ca urmă-
toarea menţiune să provină din a doua ju-

mătate a secolului al XIV – lea, când pe
data de 3 noiembrie 1366 regele Ludovic I
emite un document de aici, iar în 1369 cu
ocazia delimitării hotarului localităţii Iersig
este consemnat un drum ce ducea la Lugoj.
Pentru perioada amintită, titulatura cea mai
des întâlnită este cea de târg (oppidum), în
acest mod fiind semnalat în documentele
din 1439, 1440 şi 1464, în acest ultim do-
cument regele Matia donează lui Ioan Pon-
gracz voievodul Transilvaniei şi fratelui
său Andrei, pentru fidelitate şi merite mi-
litare împotriva husiţilor, turcilor şi sârbi-
lor, cetatea Jdioara şi oraşul Lugoj (Lwgas)
cu toate domeniile lor, sate, predii, etc.

Primele descrieri referitoare la localitate
sunt relativ târzii şi provin din documen-
tele celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XVI – lea sau din secolul al XVII – lea.
Călătorul Italian Giovan Andrea Gromo
notează în anul 1564: „ ... Oraşele mai de
seamă sunt Lugojul, oraş mare deschis
prin mijlocul căruia trece râul navigabil
Timiş ... În acest oraş se află o cetăţuie pă-
zită cu grijă ..., „ ... una spre Banat unde
se găsesc cele două oraşe mari Caranse-
beş şi Lugoj ...”. Tradiţia locală păstrează
situarea oraşului doar pe malul drept al Ti-

mişului, zonă care se şi numeşte Lugojul
Român, partea stângă a Timişului presu-
pusă a fi locuită doar după colonizările
habsburgice de la începutul secolului al
XVIII – lea.

În urma bătăliei de la Mohács (1526) şi
desfiinţarea regatului feudal maghiar, o
parte este transformată în paşalâc (centrul
Panoniei), alta revine casei de Habsburg
(nord-vestul) iar restul se organizează într-
un principat autonom – Transilvania – sub
suzeranitate otomană. În partea de sud-est
a fostului regat maghiar s-a constituit în
jurul anilor 1526-1536, ca formă locală de
apărare, Banatul de Lugoj–Caransebeş, o
formaţiune politico-administrativă cu un
important rol militar. Înşişi habsburgii de-
taliază acest rol în 1551 şi 1552 şi încearcă
să-şi apropie această puternică forţă mili-
tară. Astfel la 7 mai 1551 regina Isabella
Zapolya acordă Lugojului dreptul de em-
blemă ca răsplată a serviciilor militare
prestate. Ca dovadă a acestui potenţial mi-
litar în toamna anului 1551 emisarii hab-
sburgi din Transilvania transmit
împăratului la Viena că românii din Lugoj
şi Caransebeş pot ţine piept singuri turcilor
dacă s-ar alia cu trupele comitelui de

Timiş, Petru Petrovici. În anul 1658 oto-
manii, deranjaţi de acest obstacol, impun
drept condiţie a înscăunării principelui
transilvan Acaţiu Barcsay cedarea acestui
Banat ce va fi înglobat în eyaletul Timişoa-
rei doar 30 de ani. Pe 25 septembrie 1695,
la Lugoj are loc un conflict armat între un
corp al armatei imperiale habsburgice con-
dusă de generalul Frederico Veterani şi un
corp de armată otomană condus de însuşi
sultanul. Bătălia se termină tragic pentru
trupele imperiale, turcii obţinând victoria
iar generalul Veterani este ucis pe câmpul
de luptă. În urma păcii de la Karlowitz
(1699), în cadrul tratatului se stipulează că
cetăţile de graniţă să fie dărâmate, astfel la
1700 cetatea Lugojului îşi încetează exis-
tenţa, fiind demolată. Conform tradiţiei lo-
cale s-a afirmat că locul unde ar fi fost
fortăreaţa corespunde actualei zone a Uni-
versităţii Europene Drăgan. Una dintre
propunerile făcute a fost aceea de locali-
zare a cetăţii în funcţie de actualele străzi
ale oraşului, pe malul drept al Timişului
între podul de beton şi podul de fier,  întin-
derea presupusă fiind până la actualul local
al poştei, respectiv pe strada 20 decembrie
1989. Răzvan Pinca

Lugoj – 680 de ani de la prima atestare documentară (partea 1)

Luni, 24 martie 2014, de la ora 17.00, în Sala
de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj –
sală care s-a dovedit a fi, în acest context neîn-
căpătoare – a avut loc o dublă lansare de carte
regală, în prezenţa ASR Principele Radu al Ro-
mâniei; este vorba despre volumele: “Margareta,
portretul Principesei Moştenitoare”, semnat de
Sandra Gâtejanu Gheorghe, şi volumul “Trei po-
duri peste lume. Consemnări între anii 1982 şi
2003”, carte semnată de Principele Radu al Ro-
mâniei; ambele cărţi au apărut la Editura Curtea
Veche din Bucureşti.  

Principele Radu al României a mai fost pre-
zent la Lugoj, în 22 februarie 2011, la Galeria
“Pro Arte”, cu ocazia lansării volumului de pu-
blicistică “Provizoratul istoric” (Editura Polirom,
Iaşi, 2010). Principele Radu al României a mai
publicat volumele: “Ana a României. Un război,

un exil, o viaţă” (2000, 2005), “Mihai al Româ-
niei” (2001), “The Royal Family of Romania”
(2004), “Palatul Elisabeta” (2006), “Altfel” (în
dialog cu Nicolae Drăguşin, Editura Polirom,
2009). 

Şi această lansare de carte regală de la Lugoj
a fost organizată de Primăria Municipiului Lugoj
şi Biblioteca Municipală Lugoj, iar despre cele
două cărţi lansate în acest an, despre Principesa
Moştenitoare Margareta, despre Principele Radu
al României şi despre Casa Regală a României
au vorbit: prof. ing. Francisc Boldea – Primarul
Lugojului, prof. Simona Avram şi director Hen-
rieta Szabo. 

Apoi a luat cuvântul ASR Principele Radu al
României, întâlnirea încheindu-se cu o sesiune
de autografe şi de fotografii.

Adriana Weimer

Principele Radu al României
- dublă lansare de carte regală la Lugoj

Nina Ceranu 
– o nouă lansare de carte la Lugoj

Biblioteca Municipală Lugoj, în colaborare cu English Pub Lugoj şi Asociaţia “Banat
Art”, a organizat joi, 20 martie 2014, de ora 18.00, la English Pub Lugoj, lansarea volumului bi-
lingv de poezie – în limbile română şi italiană (traducerea: conf. univ. Viorica Bălteanu) – “Pul-
berea de sub piciorul tău”, carte semnată de scriitoarea şi editoarea Nina Ceranu din Timişoara.
Volumul a fost prezentat de prof. Viorica Bălteanu şi prof. Simona Avram şi de scriitorii şi jurna-
liştii Maria Bologa, Maria Niţu şi Cristian Ghinea; moderator: Henrieta Szabo. Coperta volumului
a fost realizată de pictorul lugojean Constantin Răducan. Adriana Weimer

Un eveniment literar de excepţie, o lansare de
carte eveniment s-a desfăşurat la Lugoj joi, 27
martie 2014, de la ora 17.00. Istoricul american
Larry Watts a fost prezent la Lugoj cu o dublă lan-
sare de carte; este vorba despre volumele “Fereşte-
mă, Doamne, de prieteni” şi “Aliaţi incompatibili
– România, Ungaria, Finlanda şi cel   de-al Treilea
Reich”. Despre cele două cărţi a vorbit gen. Ioan

Talpeş şi autorul – Larry Watts; moderator: Hen-
rieta Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale
Lugoj. 

Dubla lansare de carte a avut loc la Restaurantul
“Acapulco” din Lugoj şi s-a bucurat de un public
numeros. Eveniment a fost organizat de Biblioteca
Municipală Lugoj şi ing. Maria Rogobete.

Adriana Weimer

Larry Watts – lansare de carte 
eveniment, la Lugoj

În fiecare an, Ziua Internaţională
a Cărţii pentru Copii şi Tineret este
sărbătorită în întreaga lume la 2
aprilie (data naşterii scriitorului
Hans Christian Andersen). Această
zi îşi propune să îndrepte atenţia
copiilor către cărţi, către lectură, să
le insufle dragostea de carte. Ziua
Internaţională a Cărţii pentru Copii
şi Tineret se adresează copiilor
preşcolari şi elevilor din clasele I –
IV (inclusiv clasa pregătitoare) şi
din clasele V – VIII. Aceasta a fost
sărbătorită, ca în fiecare an, şi la
Biblioteca Municipală din Lugoj –
la Secţia pentru Copii şi Tineret –
printr-o expoziţie de carte pentru
copii – în principal cărţi ale scriito-
rului Hans Christian Andersen – şi
o expoziţie de desene realizate de
copii, cu participarea educatorilor,
a profesorilor coordonatori, a co-
piilor preşcolari şi a elevilor insti-
tuţiilor şcolare lugojene partenere.

După Ziua Internaţională a Căr-
ţii pentru Copii şi Tineret, săptă-
mâna 7 – 11 aprilie 2014 a fost

rezervată  “Şcolii altfel” – Progra-
mului “Să ştii mai mult, să fii mai
bun”, care constă în derularea la ni-
velul fiecărei unităţi de învăţământ,
a unui orar special, format doar din
activităţi cu caracter nonformal, cu
implicarea elevilor şi a profesorilor
în activităţi nonformale, intere-
sante, care să valorizeze pasiunile
şi talentul elevilor, preocupările ex-
traşcolare şi competenţele în dome-
nii cât mai interesante şi diverse.  

Fiind vorba despre două eveni-
mente importante adresate copii-
lor şi tinerilor, Biblioteca
Municipală Lugoj le-a reunit pe
ambele sub genericul Zilele Por-
ţilor Deschise, zile în care bi-
blioteca a fost vizitată de
numeroşi elevi lugojeni, însoţiţi
de profesori, din aproape toate
şcolile lugojene, dar şi de copii
de la grădiniţele din Lugoj. 

Adriana Weimer

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret



aprilie 2014

Tiberiu Brediceanu (2 IV
1877, Lugoj – 19 XII 1968, Bucu-
reşti), consecvent cu tradiţia familială
(tatăl său, Coriolan Brediceanu, candi-

dase, ca reprezentant al cercului elec-
toral al Bocşei şi Oraviţei, în 1906, la
alegerile pentru Dieta de la Buda-
pesta), şi-a legat destinul politic, dar şi
muzical, chiar dacă episodic, în primii
ani de după Marea Unire, de numele
oraşului Bocşa, unde a identificat şi
cules o valoroasă variantă a Mioriţei.

Personalitate culturală em-
blematică, cu o contribuţie definitorie
la dezvoltarea muzicii culte româneşti
în Banat şi Transilvania în prima jumă-
tate a secolului XX, strălucit folclorist
cu o prodigioasă activitate de culegă-
tor de folclor, într-o epocă marcată de
geniul lui Béla Bartók, Tiberiu Bredi-
ceanu a fost receptat de contemporani
ca un personaj providenţial al culturii
româneşti: „Tiberius vrea să facă artă.
Vrea să vadă teatru românesc pretutin-
deni, să audă cântând gura şi să scoată
din adâncul inimelor colorile pe pânză.
Brediceanu este fidelul nostru prieten,

al artiştilor, care guvernează poporul
nervos al talentelor cu bagheta lui pro-
digioasă”, scria poetul Emil Isac în
1920. 

Muzicianul lugojean, mem-
bru al Marelui Sfat Naţional, director
al Resortului Ocrotiri Sociale din su-
bordinea Consiliului Dirigent din Cluj
(resort care includea şi secţiunea Arte),
şi-a început turneul electoral în Bocşa
Montană, pentru a accede în Camera
Deputaţilor, în 26 octombrie 1919,
printr-un discurs-program rostit în faţa
unei numeroase asistenţe, în cadrul
unei adunări electorale organizate de
preotul Coriolan Zuiac, parohul bise-
ricii ortodoxe din Vasiova, fruntaş al
Partidului Naţional Român. În am-
bianţa localului Casinei, unde s-a ofe-
rit o cină comună în cinstea ilustrului
candidat, au rostit toasturi notarul pu-
blic dr. Cornel Petricu, protopopul
Iosif Popa (toast închinat lui Iuliu

Maniu, preşedintele Consiliului Diri-
gent) şi învăţătorul Ioan Marcu, prima-
rul Bocşei Montane. Din partea
electorilor a vorbit ţăranul Mihai Bâr-
dac, care a ţinut să elogieze comporta-
mentul demn al fostului prim-pretor
Huszarek, care, în timpul administra-
ţiei ungare, dar şi în scurta perioadă a
ocupaţiei sârbeşti din perioada postbe-
lică, protejase şi cetăţenii de etnie ro-
mână. 

A doua zi, Tiberiu Bredi-
ceanu şi-a continuat turneul electoral
la Bocşa Română, una din cele mai
importante comune din cerc, însoţit de
Cornel Petricu, Ioan Marcu, dr. Maxim
Popovici, Coriolan Zuiac şi o delegaţie
lugojeană condusă de Ionel Mocioni,
printr-o cuvântare adresată cetăţenilor
în piaţa din faţa bisericii ortodoxe,
după o prezentare făcută de preotul
Petru Vuc. Au mai vorbit, cu acest pri-
lej, primarul Ioan Marcu, învăţătorul

Ioan Cotârlă, din Fizeş, şi Ionel Mo-
cioni. În final, mulţimea, prin vii acla-
maţii, a confirmat sprijinul pentru
candidaturile de deputat, respectiv se-
nator ale lui Tiberiu Brediceanu şi Ioan
Marcu.

Consacrat înfăptuirii unor ge-
neroase proiecte culturale de anver-
gură naţională, fondarea Operei
Române, a Teatrului Naţional şi a Con-
servatorului de Muzică şi Artă Drama-
tică din Cluj (compozitorul şi
folcloristul lugojean nu şi-a exercitat
mandatul decât un an, până în 1920),
Tiberiu Brediceanu a finalizat, în anul
1925, amplul său turneu dedicat cule-
gerii de folclor muzical în spaţiul bă-
năţean, prin reunirea a 810 melodii
populare româneşti din Banat, culese
în 82 de comune, volum premiat de
Societatea Compozitorilor Români,
printr-un comitet prezidat de George
Enescu. Dr. Constantin-T. Stan

Muzicieni lugojeni parlamentari - Tiberiu Brediceanu

Cea de-a II-a ediţie a Concur-
sului Internaţional de Interpre-
tare Pianistică „Clara Peia”,
Lugoj – 2014 (25-26 aprilie
a.c.) se va bucura de o partici-
pare record (68 de pianişti, 9
violonişti şi 1 clarinetist), cu
concurenţi din 12 oraşe (Lugoj,
Arad, Timişoara, Caransebeş,
Reşiţa, Deva, Petroşani, Alba
Iulia, Găgeni/Prahova, Bucu-
reşti, Vârşeţ şi Paris) şi 3 ţări
(România, Franţa şi Republica
Serbia).

Juriul va fi prezidat de pia-
nista-concertistă Vanda Albotă,
multiplă laureată a unor presti-
gioase concursuri naţionale şi
internaţionale, profesoară la
Academia de Muzică din Ber-
lin, nepoata pianistei şi profe-
soarei Clara Peia, patronul
spiritual al Concursului. Din
juriu vor mai face parte pianista-
concertistă şi profesoara Dana
Paul Giovaninetti (de la Conser-

vatorul de Muzică, Dans şi Tea-
tru din Argenteuil-Paris), cetă-
ţean de onoare al Lugojului,
prof. Anne Renault (de la
aceeaşi instituţie franceză), prof.
Katalin Fekete (de la Şcoala de
Muzică din Gyula, Ungaria, in-
stituţie cu care Şcoala Gimna-
zială de Muzică „Filaret Barbu”
din Lugoj derulează un proiect
de parteneriat) şi câţiva emi-
nenţi pedagogi de la şcoala de
muzică lugojeană, organizatoa-
rea evenimentului, unic în isto-
ria culturală lugojeană.

Concursul va avea parte, la
fel ca la prima ediţie, de gene-
roase sponsorizări din partea
unor instituţii publice şi private,
biserici, dar şi persoane particu-
lare, care şi-au exprimat dorinţa
de a încuraja excelenţa, perfor-
manţele copiilor inteligenţi şi ta-
lentaţi: Primăria Lugoj, Rotary
Club Lugoj, Editio Musica Bu-
dapest, Episcopia Greco-Cato-

lică de Lugoj, Protopopiatul Or-
todox Român Lugoj, Biserica
Romano-Catolică Lugoj, Bise-
rica Reformată Lugoj, Biserica
Baptistă Lugoj, Biserica Creş-
tină după Evanghelie Lugoj,
Episcopia Ortodoxă Română
„Dacia Felix” din Vârşeţ (prin
vrednicii preoţi Mircea Mun-
teanu – de obârşie lugojeană –
şi Adrian Boba, care s-au anga-
jat să sponsorizeze, pe speze
proprii, deplasarea elevilor vâr-
şeţeni), Technocer S.R.L.
Lugoj, S.C. Isodata Sistem
S.R.L. Lugoj, S.C. Cargo Com
Parc S.R.L. Lugoj, Dr. Franz
Metz (membru de onoare al
Uniunii Compozitorilor şi Mu-
zicologilor din România), ing.
Iosif Crăciunescu, Filiala Lugoj
a Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România. Ne
vor fi aproape, ca de obicei –
adevăraţi prieteni – tradiţionalii
noştri parteneri media: Revista

„Actualitatea literară”, Revista
„Banat”, publicaţiile „Actualita-
tea”, „Redeşteptarea”, „Ziua de
Vest” şi media audio-video: Ten
Tv Lugoj, Nova Fm Lugoj,
Radio România Timişoara,
Radio România Reşiţa.

Delegaţia din Vârşeţ, oraş în-
frăţit cu Lugojul, va fi formată
din 21 de persoane (între care 7
elevi, directoarea Şcolii de Mu-
zică „Iosif Marinković” – insti-
tuţie cu care şcoala de muzică
lugojeană a parafat un contract
de parteneriat – doamna Olga
Sinković, profesori, părinţi, re-
putatul cardiolog Ion Omoran, o
personalitate de vază a români-
lor din Voivodina, mare anima-
tor cultural şi neobosit promotor
al spiritualităţii româneşti în Ba-
natul sârbesc, părinţi şi profe-
sori), iar cea din Paris va
cuprinde 7 persoane: 2 elevi,
profesori, părinţi.

Dr. Constantin-T. Stan

„BluesFest” la cea
de a V-a ediţie

Vineri, 11 aprilie, începând de la ora 19.00, în organizarea
Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, în colaborare cu Primă-
ria Municipiului Lugoj şi Consiliul Judeţean Timiş, s-a desfă-
şurat cea de a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Blues
“BluesFest”, de la Lugoj. Au concertat trupele:  Peter&Pan Duo
Acustic, din Szeged, Ungaria şi Cezar Costescu Blues Project,
din Lugoj, care au încântat realmente publicul prezent.

Peter&Pan Duo Acustic este format din nucleul formaţiei
Pumpkins Trio, formaţie ce a fost prezentă la ediţia a III-a a Fes-
tivalului, în 2011, şi care s-a bucurat de un mare succes la pu-
blicul lugojean. În formulă de duo, ei abordează un repertoriu
format din “evergreen-uri” ale anilor ‘50, ‘60 şi ‘70.

Cezar Costescu Blues Project este prima apariţie, în formulă
de formaţie, a lui Cezar Costescu, după perioada Logic. Fost
“Cel mai bun chitarist al anului“, în 1986, la Festivalul Rock de
la Râmnicu Vâlcea, Cezar Costescu reporneşte pe anevoiosul
drum al trupelor de rock, scriind un nou capitol al vieţii rock lu-
gojene. Proiectul este format din Cezar Costescu (ex. Logic) -
chitară, Alina Onea – voce, Mihai Subota (ex. Reversed) – bas,
Dana Marcu (ex. Lucian Crista Trio) şi Marius Bosneac (ex.
Anarhia, Lunatic) – tobe şi abordează stilul blues-rock.

În pauza dintre concertele celor două trupe, a avut loc lansa-
rea cărţii “Peste Rock şi după Roll”, a publicistului şi omului
de televiziune timişorean Mimo Obradov. Cartea a fost prezen-
tată de conf. dr. Silviu Rogobete, din Timişoara şi scriitorul Cri-
stian Ghinea, din Lugoj.

În cadrul festivalului au fost înmânate diplome de excelenţă,
primarului Francisc Boldea pentru sprijinul în organizarea aces-
tui festival, şi lugojenilor Dan Haica de la English Pub şi lui
Adrian Stanca de la Zodiac Pub, pentru sprijinul acordat miş-
cării culturale din oraş. 

Augustin Bercean

Concursul de pian „Clara Peia”, la a II-a ediţie

Lugojul s-a alăturat miilor de oraşe
care sărbătoresc Ora Pământului, ac-
ţiune de amploare care urmăreşte sen-
sibilizarea oamenilor asupra
schimbărilor climatice dure care afec-
tează planeta, prin oprirea timp de o oră
(2030-2130) a iluminatului public şi a
celui arhitectural.

Sâmbătă, 29 martie, Primăria Muni-
cipiului Lugoj, în colaborare cu Clubul
de Turism Concordia şi Şcoala de Arte
Frumoase “Filaret Barbu”, a organizat
o serie de acţiuni prilejuite de „Ora Pă-
mântului”. Lugojenii iubitori de plim-
bare cu bicicleta s-au adunat de la ora

2000, la Casa de Cultură a Sindicatelor
pentru o tură pe traseul: Primărie - Uni-
versitate – str. Timişoarei – spl. 1 De-
cembrie.

În intervalul orar 2030- 2130, ilumi-
natul public şi cel arhitectural au fost
oprite în municipiul Lugoj. Evenimen-
tele care au marcat Ora Pământului au
avut loc în amfiteatrul exterior al Uni-
versităţii Europene Drăgan. În primele
minute după oprirea curentului copiii
prezenţi au scris cu beţişoare fosfores-
cente “60+”, simbolul campaniei Earth
Hour, şi “Lugoj”. 

Ora Pământului (în engleză “Earth
Hour”) este un eveniment internaţional,
organizat în ultima sâmbătă a lunii mar-
tie a fiecărui an, care are ca scop sensi-
bilizarea utilizatorilor de energie
electrică faţă de problema dioxidului de
carbon emis în atmosferă la producerea
energiei electrice. Ora Pământului con-
stă în stingerea luminii şi oprirea apa-
ratelor electrocasnice neesenţiale timp
de o oră, în mod voluntar, atât de către
consumatorii individuali cât şi de către
instituţii şi unităţi economice.

Aurel Jurubiţă

Ora Pământului
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cere-

rilor de locuinţe din fondul de stat din municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cere-
rilor de locuinţe din fondul de stat din municipiul Lugoj, conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direc-
ţiei tehnice.

Nr. 34 din 27.03.2014                   Anexă
la HCL nr. 34 din 27.03.2014

                                                                                                                      
                                                                                              
 
 
 Nume si prenume   Dosar     

      1153    98  
 2         683    86  
 3         320    82  
 4        337    82  
 5  Pa       567    82  
 6              980    79  
 7  Lala Ioan       913    78  
 8         1008    78  
 9      1164    78  
  Marin (Stoica) Mihaela       499    76  
  Vasile Teodora                 520    75  
  Caftaliu Maria         729    73  
  Mihai Viorel                        739    73  
        836    73  
      1100    73  
      1267      73  
  Iancu Florin Blagoe       199    70  
  Ciabrun Gabriel Petru                   517    69  
        788    69  
 2        964    69  
 2      1032    69  
 2  Micula Cosmin Ciprian    1264    68  
 2        855    67  
 2        890    67  
 2  Frumosu Stefan Octavian    1262    67  
 2  Minea Marian       147    65  
 2      1128    65  
 2      1125    64  
 2  Pop Corina Marcela    1249    64  
 2  Sarion Mirela    1078    63  
 3  Zepa Maria                                  1218    61  
 3        933    60  
 3  Covaci Valentin Mihai   1233    59  
 3       607    58  
 3  Cojocariu Mariana         726    58  
 3     1166    58  
 3      1251    58  
 3      1029    57  
 3     1237    57  
 3       814    56  
 4     1242    55  
 4  Giugiuc Lucr    1259    55  
 4     1246    54  
 4      1258    54  
 4     1254    53  
 4  Captalan Vasile   1250    52  
 4     1247    51  
 4       1167    49  
 4  Faghiura  Florica Claudia   1145    46  
 4  Mich Ileana   1255    43  

 

HOTĂRÂREA
privind stabilirea cuantumului cheltuielilor pe care trebuie să îl achite 

proprietarii câinilor revendicaţi din adăpost
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Se stabileşte cuantumul cheltuielilor pe care trebuie să îl achite
proprietarii câinilor revendicaţi din adăpost, după cum urmează:

- capturarea şi transportul  câinelui 1,65lei/ câine fără TVA;
- cheltuielile medicale (deparazitare şi controlul bolilor) 2,85 lei/câine

fără TVA;
- cazare şi hrană 16,95 lei/zi/câine fără TVA.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-

recţiei tehnice.
Nr. 35 din 27.03.2014

HOTĂRÂREA
privind stabilirea condiţiilor în vederea menţinerii câinilor în adăpost,

în cazul adopţiei la distanţă a câinilor fără stăpân

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Se stabilesc următoarele condiţii în vederea menţinerii câinilor
în adăpost, în cazul adopţiei la distanţă a câinilor fără stăpân:

- din ziua adopţiei adoptatorul plăteşte cheltuielile de întreţinere (cazare
şi hrană) în valoare de 16,95 lei/zi/câine, fără TVA;

- plata cheltuielilor de întreţinere cu excepţia tratamentelor medicale, se
face în avans pentru o perioadă de 30 de zile;

- costurile medicale se aduc la cunoştinţa adoptatorului la distanţă înainte
ca acestea să fie efectuate, iar decizia de a trata câinele şi implicit de suportare a
costurilor respective aparţin adoptatorului;

- dacă adoptatorul întârzie mai mult de 14 zile plata cheltuielilor de între-
ţinere, se va putea lua decizia de eutanasiere.

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

Nr. 36 din 27.03.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea acordării scutirilor la plata impozitului pe clădiri 

datorat de persoanele juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii
dezvoltării economice durabile în municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Se aprobă acordarea scutirilor la plata impozitului pe clădiri da-
torat de persoanele juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvol-
tării economice durabile în municipiul Lugoj, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

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

Nr. 43 din 27.03.2014

HOTĂRÂREA
privind asigurarea unor vetre de stupină temporare sau permanente apicultorilor

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Se aprobă asigurarea unor vetre de stupină temporare sau permanente
apicultorilor, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Com-
partimentului agricol, cadastru .
Nr. 37 din 27.03.2014
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În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei, vă facem cunoscut că, potrivit
prevederilor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul
are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate şi persoana fizică are obligaţia ca,
înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să
solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de identitate,
precum şi pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din di-
verse motive, nu mai deţin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se prezinte la sediul
Compartimentului Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J.C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliţiei
Municipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate este de până la
30 de zile, acesta 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 Întocmirea actului de căsătorie
Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă

a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul
dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administra-
tiv-teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local
de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază
sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie
căsătoria.

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local
de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular
unde urmează a se încheia căsătoria. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun im-
pediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, pre-
cum şi regimul matrimonial ales.

Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soţi se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, decla-
raţia de căsătorie se poate face şi în afara sediului acestuia/acesteia, în faţa ofiţerului de stare civilă.

Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită viitorilor soţi să prezinte actele de
identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora, precum şi:
l autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea

pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească
sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege;
l avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea instanţei de

tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei
unor impedimente legate de vârsta matrimonială.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât
data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmează a
se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împli-
nirea termenului de 10 zile.

În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei,
ofiţerul de stare civilă refuză să încheie căsătoria şi consemnează refuzul într-un proces-verbal.

În cazul refuzului ofiţerului de stare civilă de a încheia căsătoria, persoana nemulţumită poate sesiza in-
stanţa de tutelă în raza căreia domiciliază.

La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat,
în prezenţa a 2 martori, după care îi declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile privind drepturile şi îndatoririle
soţilor din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi întocmeşte, de îndată, actul de că-
sătorie.

Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în
timpul căsătoriei, de cei 2 martori şi de către ofiţerul de stare civilă. Monica Otilia David

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoştinţa cetăţenilor următoarele:
Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Timiş nr. 21252 din data de

27.03.2014, premergător şi pe timpul Sărbătorilor Pascale, Zilei Internaţionale a Muncii şi Zilei
Internaţionale a Tineretului, în perioada 14.04–22.04.2014 şi  30.04–05.05.2014, pe teritoriul
judeţului Timiş se interzic :
l lucrările de igienizare prin ardere a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din

grădini şi curţi sau în apropierea fondurilor forestiere;
l prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incinta zonelor de agrement, în apropierea

zonelor forestiere se face numai în locuri special amenajate, în condiţii în care nu permit propagarea
focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri sau alte vecinătăţi şi prin respectarea in-
strucţiunilor personalului silvic;
l vor fi organizate puncte de colectare a deşeurilor care fac obiectul prezentului Ordin, în ve-

derea colectării centralizate şi transportării acestora în locuri autorizate;
Nerespectarea măsurilor de prevenire a incendiilor are consecinţe grave asupra comunităţii

prin pierderea de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului încon-
jurător, atrăgând după caz răspunderea civilă, contravenţională sau penală potrivit legii.  

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj informează cetăţenii de pe raza municipiului asupra măsurilor de

prevenire a incendiilor specifice sezonului de primăvară şi a sancţiunilor aplicabile în domeniu.      
Conform Ordinului comun cu nr. 605/579 din 2008 al Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Dispoziţiilor generale

de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată
şi resturi vegetale;

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite, pe izlazuri, în păduri, precum şi începerea acti-
vităţilor agricole de curăţare a terenurilor, livezilor şi a viilor de vegetaţia uscată rămasă din anul anterior;

Precizăm câteva reguli ce trebuie avute în vedere în această perioadă, pentru a evita adevărate dezastre
ecologice, pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale :

- arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează cu acordul autorităţii com-
petente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea permisului de lucru cu foc deschis şi luarea
tuturor măsurilor, conform O.M.A.I nr. 163 din 2007 privind Normele generale de apărare împotriva in-
cendiilor;

- emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens.

- obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie în cazul în care resturile vegetale şi vegetaţia
uscată sunt arse în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu
respectarea următoarelor măsuri :
l condiţii meteorologice fără vânt ;
l parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate ;
l izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii,

fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
l instruirea şi supravegherea de către administratorii fondului silvic indiferent de forma de proprietate)

a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal, privind fumatul sau folosirea focului
deschis în pădure;

l desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
l asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor in-

cendii ;
l asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere

necesare;
l asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a

mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
- persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stin-

gere a incendiilor şi să nu pună în pericol, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul;
- Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancţionarea celor vinovaţi în conformitate cu art. 1,

alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 2.500 lei;

- În conformitate cu art. 98, alin. (1) din O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia
mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă
penală de la 55.000 lei la 60.000 lei arderea miriştilor, stufului  şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate
şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori să-
nătatea umană, animală sau vegetală;

- în cazul incendiilor produse la locuinţe, păduri sau plantaţii, persoanele fizice şi juridice aflate în apro-
pierea acestora, au obligaţia să anunţe evenimentul la Dispeceratul unic de urgenţă, telefon 112 şi să ia
măsuri, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
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După disputarea etapei a 20-a, ul-
tima în cadrul sezonului regulat la ni-
velul ligii a 3-a, s-au stabilit echipele
ce vor continua competiţia în play-off
(locuri 1-6), respectiv play-out (locuri
7-12).

Trei etape fără înfrângere, victorii
pe teren propriu cu MUNCITORUL
REŞIŢA (1-0) şi JIUL ROVINARI
(2-1), respectiv egal în deplasare la
ŞTIINŢA TURCENI (1-1), au situat

formaţia lugojeană pe poziţia a 6-a a
clasamentului, aşadar următoarele
evoluţii se vor disputa în zona 1-6
(play-off). Alfel spus, în acest an fot-
baliştii lugojeni sunt scutiţi de grijile
retrogradării, conducerea tehnică
având posibilitatea să acorde credit ju-
cătorilor tineri pe care ne vom baza în
sezoanele următoare.

Adversari ai lugojenilor de la VUL-
TURII în confruntările următoare vor

fi FC CARANSEBEŞ, MAMA MIA
BECICHEREC MIC, MILENIUM
GIARMATA, FC HUNEDOARA,
PANDURII 2 TG. JIU. Clasamentul
la startul fazei PLAY-OFF, incluzând
doar rezultatele directe ale echipelor
calificate, se prezintă în felul următor:

Cu prima şansă la promovare sunt
creditaţi “gugulanii” de la CARAN-
SEBEŞ, însă    FC HUNEDOARA
conduşi actualmente de Romulus
Gabor anunţă că nu au renunţat la
lupta ocupării locului întâi. “Timişe-
nele” GIARMATA şi BECICHEREC
MIC ţintesc şi ele vârful ierarhiei, în

speranţa că în eşalonul al doilea ar
putea deveni “satelitul” lui ACS
POLI, în condiţiile menţinerii acesteia
în prima ligă.

Lugojenii vizează întinerirea lotului

cu jucători proveniţi de la CSS
LUGOJ şi practicarea unui joc spec-
taculos care să mulţumească asistenţa
prezentă în tribune.

Marius Maier

Vulturii în play-off !
Fotbal Liga 3-a

1. FC CARANSEBEŞ                                  10         6     2     2          16-9                        20 puncte
2. MAMA MIA BECICHEREC MIC          10         4     4     2          10-4                        16 puncte
3. MILENIUM GIARMATA                        10         4     3     3         14-13                       15 puncte
4. FC HUNEDOARA                                   10         4     0     6          7-12                        12 puncte
5. PANDURII 2 TG JIU                                10         3     2     5         10-15                       11 puncte
6. VULTURII 2009 LUGOJ                         10          3     1     6         13-17                      10 puncte

În al patrulea an consecutiv în prima ligă, într-o companie evi-
dent mai puternică decât în anii trecuţi, Lugojul joacă Play-Off şi va rămâne
în elita voleiului românesc.

În sezonul 2010-2011, C.S.M. LUGOJ a întors în final de cam-
pionat, împotriva tuturor calculelor, formaţia Pro Volei Botoşani în meciul
decisiv din Moldova, oprind-o din drumul spre Europa şi clasându-se fi-
nalmente pe locul şase. Ulterior, echipa de volei a Lugojului a devenit ar-

gintul balcanic la Bursa, în BVA Cup. De asemenea, sportivele de pe Timiş
s-au calificat în Final Four în Cupa României, alături de Dinamo, Constanţa
şi Bacău, cele mai valoroase echipe ale ţării.

În campionatul 2011-2012, tot în faza Play-Off, după un sezon
echilibrat, voleibalistele lugojene câştigau dramatic după 1:1, ultimul meci
la Craiova (3:2), ocupând locul şapte şi devansând în clasament Craiova,
Cluj, Sibiu, Piteşti, Iaşi.

2012–2013 a fost cu siguranţă cel mai spectaculos şi bun an al
trupei de pe Timiş care, după un retur cu victorii împotriva lui Dinamo,
Blaj, Piatra Neamţ, Tg. Mureş, punct smuls Bacăului şi fantasticul come-
back cu victorie în meciul decisiv din Play-Off de la Blaj (3:2), s-a plasat
din nou în competiţiile europene, prilejuind o nouă premieră, desfăşurarea
BVA Cup în Banat, cu argintul obţinut în faţa evident mai puternicei Be-
siktas Istanbul. Au privit de jos Lugojul clasat pe poziţia a şasea la final de
sezon Blajul, Piatra Neamţ, Craiova, Sibiul, Clujul şi Piteştiul. 

Suntem aproape de finish în competiţia  2013–2014 putând
afirma că voleiul   s-a comportat din nou foarte bine, în special pe finalul
de campionat când punctele importante obţinute în faţa unor echipe mai
bine cotate, plus cele două din trei categorice victorii realizate în dauna
Universităţii Craiova au dus la îndeplinirea obiectivului grupării: C.S.M.
Lugoj evoluează în faza a treia din Play-Off pentru ocuparea unuia din lo-
curile 7-8, în sistem două victorii din trei partide, contra sportivelor repre-
zentând Volei Club Unic Piatra Neamţ. În primul meci, desfăşurat în
Moldova, gazdele s-au impus cu 3:2, după un joc foarte spectaculos, în
care sportivele noastre au condus cu 2:0 la seturi şi 21:17 în cel de-al treilea.
Disputa se reia sâmbătă, 26 aprilie - orele 18.30 cu jocul doi, în Lugoj, ur-
mând ca în cazul unui succes lugojean, partida decisivă să aibă loc miercuri,
30 aprilie, în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ.

Rezultatele la zi din Play-Off:

Finala 1 / 2 – se joacă 3 victorii  din 5 meciuri
Ştiinţa Bacău - Dinamo Romprest Bucureşti = 3:1 (25:27, 25:23, 26:24,

25:19)
Ştiinţa Bacău - Dinamo Romprest Bucureşti = 2:3 (20:25, 25:23, 25:22,

22:25, 11:15) - 1- 1 scor general

Finala 3 / 4 – se joacă 3 victorii  din 5 meciuri
CS Volei Alba-Blaj - CSU Medicina Tîrgu Mureş = 3:0 (25:16, 25:15,

25:20)
CS Volei Alba-Blaj - CSU Medicina Tîrgu Mureş = 3:0 (25:20, 25:18,

25:16) - 2-0 scor general

Finala 5 / 6 – se joacă 3 victorii  din 5 meciuri
CSM Tîrgovişte - CSM Bucureşti = 3:2 (20:25, 22:25, 25:12, 25:22,

15:8)
CSM Tîrgovişte - CSM Bucureşti  = 3:2 (25:22, 22:25, 25:5, 20:25,

16:14) - 2-0 scor general

Finala 7 /8 – se joacă 2 victorii  din 3 meciuri
CV Unic LPS Piatra Neamţ - CSM Lugoj 3:2 (21:25, 22:25, 25:23,

25:18, 15:10)
Pe locurile 9–10 s-au clasat SCM Universitatea Craiova şi CS Penicilina

Iaşi.
Au retrogradat Volei Club Tomis Constanţa şi Rapid Bucureşti.
Lotul cu care voleiul de la CSM LUGOJ a reuşit careul de performanţe

notabile în aceşti patru ani este o excepţie în Liga A 1, având, faţă de ce-
lelalte competitoare, cele mai numeroase elemente din propria zonă: Diana
Tătaru, Ionela Canea, Laura Lungu, Daniela Lupescu, Mădălina Şonda,
Maria Matei, Cătălina Bosuioc, alături de Ioana Vasinca-Tomic, Anca
Paşca, Ivana Radonjic, Milena Matic şi Milica Trojancevic-Tasic. Antre-
nori: Bogdan Paul şi Vasile Canea. Felicitări tuturor şi succes în continuare
! Marius Maier

Volei feminin Divizia A1
Patru ani între primele echipe ale ţării

Rezultat meritoriu la box
În perioada 7-12 aprilie

s-a desfăşurat la Cluj-Na-
poca Campionatul Naţio-
nal de Juniori la Box.
Competiţia a reunit peste
160 de sportivi care s-au
întrecut la 12 categorii de
greutate. Secţia de box a
CSM Lugoj a participat cu
2 sportivi. Aceştia au con-
curat cu mult curaj, dove-
dind calităţi remarcabile,
unul dintre ei reuşind să se
claseze pe cea de-a treia
poziţie a podiumului, cu-
cerind medalia de bronz.

Este vorba despre
Denis Berciu care la cate-

goria 80 Kg, a reuşit să ajungă până în semifinale, unde a fost oprit doar
de cel ce avea să devină campion pentru a doua oară consecutiv. Sportivul
lugojan, în vârstă de 16 ani, practică boxul de trei ani şi seriozitatea cu
care se pregăteşte promite rezultate bune şi în continuare. 

Calităţile pe care le-a etalat în ring l-au adus pe Denis în atenţia antre-
norilor de la lotul olimpic al României, unde ar putea fi convocat. Spor-
tivul lugojean nu este la prima reuşită, el fiind vicecampion naţional de
cadeţi în 2012 şi medaliat cu bronz la Cupa României în 2013. 

Aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără munca de mai bine de patru
ani, dublată de pasiune şi implicare, a celor care se ocupă de  pregătirea
acestor sportivi respectiv, Ştefan Gomoescu şi Edmund Copoţ.

Aurel Jurubiţă

Avântul economic înregistrat de
Lugoj în ultimele două decenii ale
secolului al XIX-lea a favorizat de-
rularea  procesului de urbanizare a
localităţii, eforturi în acest sens fiind
depuse atât de instituţiile statului cât
şi de societatea civilă. În vechea
piaţă a târgului, redenumită în 1891
Piaţa Isabella, s-a concentrat în con-
tinuare o bună parte a actvităţii co-
merciale a urbei. Larma zilelor de
târg contrasta cu atmosfera liniştită
din interiorul dughenelor din piaţă,
ocupate de magazine specializate pe
vânzarea de articole de fierărie,
haine, mărunţişuri, porţelanuri, ală-
turi funcţionând  şi o farmacie şi ne-
lipsitele birturi. Aspectul arhitectural
unitar al zonei centrale s-a închegat
în primul deceniu al secolului XX.

Întreaga suprafaţă a pieţei este pa-
vată cu dale de piatră în 1893. Dis-
crepanţele existente între imobilele
îngrijite, ridicate de vechii negustori
macedoneni, şi casele dărăpănate cu
parter din piaţă dispar odată cu rea-
lizarea unui regim de înălţime con-
stant. Un exemplu de imobil
modern, edificat în perioada respec-
tivă, este cel de pe Str. Someşului, de
la numărul  2, vizavi de vechea pre-
fectură, cunoscut lugojenilor după
numele magazinului din perioada
comunistă “Chimicale”.

Istoria clădirii porneşte de la ve-
chea firmă a croitorului Nemeth
Bernát, înfiinţată în 1846. Rămas
singur proprietar în 1870, fostul aso-
ciat a lui Nemeth, Klein Mauriţiu a
dezvoltat o prosperă afacere cu co-
loniale şi mărunţişuri ajungând în
1896 să deţină unul din cele mai
mari magazine din comitatul Caraş,
deservit de 12 vânzători.

În locul bătrânei case cu parter de
pe latura de sud-est a pieţei, Klein
Mauriţiu construieşte în 1895 o clă-
dire cu etaj după planurile arhitectu-
lui vienez Ludwig Tischler.
Lucrările de construcţie vor fi exe-
cutate de firma maestrului Josif

Kemer din Timişoara. Edificiul, a
cărui faţadă principală se desfăşoară
pe strada Someşului, prezintă la ni-
velul etajului, pe colţ, un balcon în-
chis (bovindou) care se termină cu
un turn supraînălţat. Ferestrele sunt
decorate cu frontoane întrerupte
marcate de mascaroane antropo-
morfe realizate din stuc. În partea
superioară a balconului se afla pictat
simbolul firmei, un câine în
mărime naturală care indica
şi numele magazinului: ”La
câinele negru”. De remarcat
aportul meseriaşilor lugo-
jeni angajaţi de Klein
pentru executarea
tâmplăriilor (Schrei-
ber A.), furnizarea sti-

clăriei (Kaufmann J.), articolelor  de
feronerie (Görner J.) precum şi pic-
tarea holului şi executarea zugrăve-
lilor (Klein J, Brenner F.).

Asemenea altor firme cu tradiţie
din Lugoj, magazinul de coloniale şi
mărunţişuri Nemeth & Klein va dis-
părea odată cu naţionalizarea imobi-
lelor de către comunişti în 1948.
Stilistic edificiul se încadrează ten-
dinţelor eclectice specifice arhitec-
turii de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, nota caracteristică fiind
dată de moderaţia şi echilibrul ele-
mentelor decorative.

Oliviu Cristian Gaidoş

Casa Klein - „La câinele negru”


