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Anul 2014 este pentru lugojeni unul
în care proiectele mari de investiţii ini-
ţiate de municipalitate devin reali-
tate. După ce la mijlocul lunii
trecute a fost inaugurată clădirea
noului cinematograf din oraş, la o
lună distanţă se dă în folosinţă noul
pod pietonal care leagă cartierul
Ştrand de zona Pieţei Agroalimen-
tare. Realizarea noului pod a fost
gândită de administraţie ca o com-
ponentă cu rol de liant în cadrul
unui pol de dezvoltare urbană. De o
parte a podului este în construcţie noua
Piaţă Agroalimentară, de asemenea un
obiectiv de interes cetăţenesc major,
iar de cealaltă parte sunt în fază avan-
sată de execuţie alte două obiective
importante, care vor alcătui un adevă-
rat complex de agrement şi punct de
atracţie pentru lugojeni, Ştrandul şi
noul Bazin Acoperit. Ani de zile Podul
de Fier, construcţie emblematică a ora-
şului, a constituit singura opţiune a lo-
cuitorilor din cartierele Ştrand,
Stadion I si III şi Ţesători pentru acce-
sul în zona Pieţei Agroalimentare. Iată
că, începând cu data de 21 Mai 2014,
aceştia au posibilitatea să ajungă mai

uşor în acea zonă. Aşa cum nu putem
concepe oraşul fără pasarela pietonală
care leagă cartierul Cotu Mic de strada
Timişoarei, a cărei utilitate nimeni nu
o contestă, viitorul va dovedi pe deplin
utilitatea noului pod pietonal şi impor-
tanţa sa pentru comunitatea lugojeană
din zonă, situată de o parte şi de alta
a Timişului. 

„Am pus mult suflet în acest proiect,
l-am susţinut cu toată energia mea şi
am fost tot timpul convins de reuşită în
ciuda problemelor apărute, care sunt
inerente la o construcţie de o aseme-
nea amploare. Sunt sigur că lugojenii
vor aprecia în timp eforturile noastre
de a le înlesni accesul de o parte şi de
alta a Timişului. Odată cu darea în fo-
losinţă a podului facem un important
pas spre un Lugoj mai modern iar
Piaţa nouă, Bazinul Acoperit şi noul
Ştrand municipal vor schimba complet
faţa oraşului. Când văd proiectele de-
venind realitate simt că duc la bun
sfîrşit angajamentul pe care mi l-am
luat în faţa lugojenilor atunci când le-
am cerut încrederea lor” a declarat
primarul Francisc Boldea.

Colaborarea foarte bună dintre mu-
nicipalitate şi firma constructoare, Pod
Construct, specializată în asemenea lu-
crări, a contribuit la depăşirea cu suc-

ces a tuturor problemelor apărute pe
parcursul lucrărilor. Calitatea execuţiei
ne îndreptăţeşte să remarcăm profesio-
nalismul de care a dat dovadă con-

structorul. 
Podul, lung de 144 m şi având o lă-

ţime de 3 m este format din cinci tron-
soane, cel mai lung având 48 m.
Suprafaţa de rulare este realizată dintr-
un material special, uşor şi rezistent la
trafic şi intemperii. Pe lăţime vor fi de-
limitate bicolor trei benzi, două late-
rale pentru pietoni şi una centrală
pentru biciclişti.

Iluminarea podului este realizată cu
spoturi laterale situate la nivelul căii
de rulare. În părţile laterale podul e
prevăzut cu un parapet metalic înalt de
1m. La ambele capete ale podului va
exista câte un lift pentru persoane cu
dizabilităţi, iar zonele au fost amena-
jate prin dalare pentru a facilita acce-
sul pe pod. În perioada următoare
municipalitatea are în vedere realiza-
rea unui proiect care să permită mai
uşor accesul bicicliştilor pe pod. 

Inaugurarea podului va avea loc în
data de 21 mai cu începere de la orele
19.00 când vor avea loc în zonă mai
multe manifestări la care se aşteaptă
participarea cetăţenilor.

Aurel Jurubiţă
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Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de
populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, dato-
rită limitărilor fiziologice şi fragilităţii caracte-
ristice fenomenului de îmbătrânire. În funcţie de
situaţiile personale de natură socio-economică,
medicală şi fiziologică, aceştia beneficiază de
măsuri de asistenţă socială, în completarea pres-
taţiilor de asigurări sociale pentru acoperirea ris-
curilor de bătrâneţe şi de sănătate.

Familia are obligaţia de a asigura îngrijirea şi
întreţinerea acesteia. În situaţia persoanei vâr-
stnice singure sau a cărei familie nu poate să asi-
gure, parţial sau integral, îngrijirea şi întreţinerea
acesteia, statul intervine prin acordarea de bene-
ficii de asistenţă socială şi servicii sociale adec-
vate nevoilor strict individuale ale persoanei
vârstnice.

Beneficiile de asistenţă socială pentru per-
soanele vârstnice sunt, în principal:

a) beneficiile de asistenţă socială pentru pre-
venirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de ex-
cluziune socială;

b) indemnizaţii de îngrijire, acordate în condi-
ţiile legii;

c) alocaţii sau contribuţii pentru asigurarea ca-
lităţii serviciilor sociale, destinate acoperirii cos-
turilor hranei în cantine sociale, în centrele
rezidenţiale de îngrijire, precum şi pentru susţi-
nerea unor suplimente nutriţionale;

d) facilităţi privind transportul urban şi inte-
rurban, telefon, radio-tv, achiziţia de produse ali-
mentare, bilete de tratament balnear sau pentru
recreere, precum şi a altor servicii;

e) ajutoare pentru situaţii care pun în pericol
viaţa şi siguranţa persoanei vârstnice, precum şi
pentru evitarea instituţionalizării;

f) ajutoare în natură precum: alimente, încăl-
ţăminte, îmbrăcăminte, medicamente şi dispozi-
tive medicale, materiale de construcţii şi altele
asemenea.

În vederea prevenirii, limitării sau înlăturării
efectelor temporare ori permanente ale unor si-
tuaţii care pot afecta viaţa sau pot genera riscul
de excluziune socială persoanelor vârstnice,
acestea au dreptul la servicii sociale.

Conform art. 7 şi următoarele din Legea nr.
17/2000 republicată, serviciile comunitare pentru
persoanele vârstnice care se găsesc în situaţie de
risc social se realizează cu consimţământul aces-
tora şi au în vedere:

a) îngrijirea temporară sau permanentă la do-
miciliu;

b) îngrijirea temporară sau permanentă într-un
cămin pentru persoane vârstnice;

c) îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vâr-
stnici, case de îngrijire temporară, apartamente
şi locuinţe sociale, precum şi altele asemenea.

Se cuvine menţionat faptul că serviciile comu-
nitare de consiliere, în vederea prevenirii margi-
nalizării sociale şi pentru reintegrare socială, se
asigură fără plata unei contribuţii, ca un drept
fundamental al persoanelor vârstnice, de către
asistenţi sociali.

Serviciile comunitare asigurate persoanelor
vârstnice la domiciliu sunt:

a) servicii sociale privind, în principal, îngri-
jirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale
şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consi-
liere juridică şi administrativă, sprijin pentru
plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea
locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, pre-

pararea hranei;
b) servicii sociomedicale privind, în principal,

ajutorul pentru realizarea igienei personale, rea-
daptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea
locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antre-
narea la activităţi economice, sociale şi culturale,
precum şi îngrijirea temporară în centre de zi,
aziluri de noapte sau alte centre specializate;

c) servicii medicale, sub forma consultaţiilor
şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în insti-
tuţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomato-
logice, administrarea de medicamente, acordarea
de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.

Serviciile comunitare asigurate persoanelor
vârstnice în cămine sunt:

a) servicii sociale, care constau în:
- ajutor pentru menaj;
- consiliere juridică şi administrativă;
- modalităţi de prevenire a marginalizării so-

ciale şi de reintegrare socială în raport cu capa-
citatea psihoafectivă;

b) servicii sociomedicale, care constau în:
- ajutor pentru menţinerea sau readaptarea ca-

pacităţilor fizice ori intelectuale;
- asigurarea unor programe de ergoterapie;
- sprijin pentru realizarea igienei corporale;
c) servicii medicale, care constau în:
- consultaţii şi tratamente la cabinetul medical,

în instituţii medicale de profil sau la patul per-
soanei, dacă aceasta este imobilizată;

- servicii de îngrijire-infirmerie;
- asigurarea medicamentelor;
- asigurarea cu dispozitive medicale;
- consultaţii şi îngrijiri stomatologice.

Maria Elena Stămurean

Asistenţa socială a persoanelor vârstnice Servicii pentru
persoane vârstnice

oferite în 
Municipiul Lugoj
Autoritatea locală asigură în municipiul

Lugoj, la cerere şi cu plata unei contribuţii,
servicii la domiciliu, cu îngrijitor atestat,
servicii specializate în centru de zi şi în
centru rezidenţial în cadrul Complexului
Sf. Nicolae.

Căminul pentru persoane vârstnice are
ca obiect de activitate asistenţa socio-me-
dicală pentru persoane vârstnice. În activi-
tatea pe care o desfăşoară îndeplineşte în
principal următoarele atribuţii: 

a) asigură cazarea completă şi îngrijirea
corporală pentru asistaţi; 

b)  prepară şi distribuie zilnic hrana pen-
tru asistaţi; 

c) supraveghează starea de sănătate a
personalului asistat şi asigură asistenţa me-
dicală necesară; 

d) organizează activităţi cultural – edu-
cative şi asigură asistenţa religioasă a per-
soanelor asistate; 

e)  îndeplineşte alte atribuţii prin care se
asigură o bună asistenţă a vârstnicilor. 

Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea
instituţionalizării persoanelor vârstnice prin
canalizarea încrederii în forţele proprii şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor
aflaţi în stare de risc social, iar ca atribuţii
şi competenţe enumerăm următoarele:  

l îndrumă şi informează membrii Cen-
trului de zi pentru vârstnici cu privire la ser-
viciile de asistenţă socială pentru vârstnici,
cu privire la drepturile prevăzute de acte
normative şi tipurile de servicii oferite;

l oferă consiliere psihologică indivi-
duală şi de grup;

l oferă consultanţă juridică cu concur-
sul consilierilor juridici din cadrul Direc-
ţiei;
l oferă asistenţă socială şi emoţională

membrilor Centrului de zi;
l oferă asistenţă medicală prin interme-

diul dispensarului din incinta Centrului de zi;
l organizează excursii, vizite, activităţi

distractive, jocuri de societate precum şi
activităţi culturale şi artistice cu ocazia di-
feritelor sărbători naţionale, religioase sau
a zilelor onomastice;

l depistează persoanele vârstnice şi fa-
miliile de vârsta a treia aflate în stare de risc
social de pe teritoriul municipiului Lugoj;    

l oferă suport social în caz de îmbolnă-
vire prin vizită la domiciliu a persoanelor
asistate sau la spital;
l menţine legătura cu membrii familii-

lor beneficiarilor Centrului de zi, în vederea
soluţionării situaţiilor conflictuale din fa-
milie;
l realizează colaborarea cu unităţile sa-

nitare, de educaţie, de cult şi altele, care pot
oferi informaţii pentru depistarea cazurilor
sociale;
l îndeplineşte orice alte atribuţii nece-

sare bunului mers al activităţii. 
Maria Elena Stămurean

Odată cu desfăşurarea celei
de-a II-a ediţii, Concursul In-
ternaţional de Interpretare Pia-
nistică „Clara Peia” a dobândit
atributul tradiţiei. Ceea ce a ca-
racterizat ediţia din 2014 a fost
numărul record de participanţi
(peste 70 – din 12 localităţi şi 3
ţări dar şi înaltul nivel interpre-
tativ. Concurenţii calificaţi în
finală (Bălan Flavius-Seba-
stian, cl. I, de la Liceul de Artă
„Sigismund Toduţă” din Deva
– clasa prof. Doina Ona –, Lam
Van Toan, anul II de studiu la
Conservatorul de Muzică,
Dans şi Teatru din Argenteuil –
Paris, clasa prof. Malgosia
Fender, Florea Eusebiu-Tho-
mas, cl. a III-a, de la Şcoala
Gimnazială de Muzică „Filaret
Barbu” din Lugoj – organiza-
toarea evenimentului –, elevul
prof. Elisabeta Taurel, şi Linul
Miriam-Natalia, cl. a IV-a, de

la Liceul de Artă „Sabin Dră-
goi” din Arad, clasa prof. Alina
Viliga) au oferit adevărate clipe
de extaz numerosului public
prezent în sala Teatrului „Tra-
ian Grozăvescu”. Juriul (Vanda
Albotă, profesoară la Acade-
mia de Muzică din Berlin,
Dana Paul Giovaninetti, de la
Conservatorul de Muzică din
Argenteuil – Paris, Katalin Fe-
kete, profesoară la Şcoala de
Muzică din Gyula, Ungaria,
Carmen Schöner, Elisabeta
Taurel şi Constantin-T. Stan –
iniţiatorul şi directorul artistic
al concursului) a decis ca Ma-
rele Premiu (1.000 de lei, ofe-
riţi graţie generozităţii Rotary
Club Lugoj, prin doamna notar
Oana Ploscaru) şi Trofeul
„Clara Peia” să fie decernate
micii pianiste arădene Linul
Miriam-Natalia.

A fost o ediţie marcată de o

impresionantă solidaritate con-
fesională, aproape fiecare bise-
rică lugojeană contribuind la
acordarea premiilor: Biserica
Reformată (Trofeul şi Premiul
Special „György Kurtág”, în
valoare de 500 de lei, acordat
pianistului francez Lam Van
Toan, la care s-a adăugat şi
prestigiosul premiu al Editio
Musica Budapest, constând în
integrala Játekok, celebra lu-
crare a maestrului Kurtág, şi
două CD-uri puse la dispoziţie
de Budapest Music Center Re-
cords), Protopopiatul Ortodox
Român (Premiul Special
„Liviu Tempea”, atribuit elevu-
lui Cozma Tiago-Samuel, din
Petroşani), Biserica Romano-
Catolică (Premiul Special
„Iosif Willer” – Stojković
Leona, de la Şcoala de Muzică
„Iosif Marinković” din Vârşeţ),
Premiul Filialei Lugoj a Uni-

unii Compozitorilor şi Muzico-
logilor din România (100 €,
prin bunăvoinţa dr. Franz Metz,
organist la SanktPius Kirche
din München, şi simbolica con-
tribuţie a subsemnatului), ce a
revenit câştigătorului Marelui
Premiu şi al Trofeului „Clara
Peia” la prima ediţie, Prcsina
Fabiani, „micul Mozart”, cum
a fost alintat de spectatorii lu-
gojeni, dar şi de specialişti),
Premiul Revistei „Banat”,
prestigiosul periodic lugojean
de cultură (premiu acordat de
ing. Iosif Crăciunescu, directo-
rul publicaţiei şi managerul
Casei de Cultură a Sindicatelor,
pianistului francez Loukhal
Rouslan Dominique). Şi-au
mai exprimat generozitatea
pentru performanţa micilor ar-
tişti, profesioniştii României de
mâine, Episcopia Greco-Cato-
lică de Lugoj (un premiu acor-
dat unui excelent pianist
nevăzător, Indić-Sandblind Og-
njen, din Vârşeţ), Biserica Bap-
tistă „Harul”, Biserica Creştină
după Evanghelie, dar şi firme
şi persoane particulare: Te-
chnocer SRL Lugoj (prin fami-
liile Botoş şi Măran), SC
Isodata Sistem SRL Lugoj
(ing. Victor Lina), SC Cargo
Com Parc SRL Lugoj (Gheor-
ghe Oniga). 

O prezenţă aparte, benefică
pentru optima succesiune a
secvenţelor din cele două zile
de concurs (25-26 aprilie), au
avut partenerii media, care au
oferit diplome şi substanţiale

premii în bani: ziarul „Actuali-
tatea”, cotidianul „Ziua de
Vest” şi, nu în ultimul rând,
Radio Timişoara, un partener
fidel, reprezentat de doamna
Simona Stoiţa, care a reflectat
cu desăvârşit profesionalism
cele mai semnificative detalii
din pasionanta competiţie a
pianiştilor.

Tradiţionalul deja Concert al
lugojenilor, aflat şi el la cea de-
a II-a ediţie, a reunit, pe scena
Teatrului „Traian Grozăvescu”,
într-un final apoteotic, o ple-
iadă de valoroşi muzicieni,
elevi, studenţi, profesori,
maeştri: Nicole Dohor, Evan-
gheline Asoltanei, Serena Voai-
deş, Amalia-Ştefania Lina,
Alexandru Reisz, Raluca Mi-
clăuş, Dumitru Palagniuc, Ra-
mona Bălan, Alexandra
Muscă, Naomi Chesche şi Dan
Patacă.

Cuvinte de gratitudine se
cuvin adresate tuturor celor
care au contribuit la succesul
celei de-a II-a ediţii a Concur-
sului Internaţional de Interpre-
tare Pianistică „Clara Peia”:
Primăria şi Consiliul Local al
Municipiului Lugoj, Casa de
Cultură a Municipiului Lugoj,
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş (parteneri oficiali), pro-
fesorii Şcolii Gimnaziale de
Muzică „Filaret Barbu”, coor-
donaţi cu maximă eficienţă şi
responsabilitate de managerul
instituţiei, prof. Petru Ma-
droane.

Dr. Constantin-T. Stan

Concursul Internaţional de Interpretare
Pianistică „Clara Peia”
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Pe scurt
l A fost încheiat contractul pentru racor-

darea la reţeaua de energie electrică a noului
cartier Militari.
l S-a încheiat contractul pentru lucrările

de balastare a drumului Tapia - Armădia
l Sunt în curs de evaluare ofertele pentru

execuţia lucrărilor de reabilitare prin dalare
şi prin asfaltare a unor trotuare din munici-
piu.
l Sunt în curs licitaţiile pentru lucrările

de amenajare a clădirii din Piaţa J.C. Drăgan
nr. 5 (clădirea fostei Securităţi) şi pentru
branşamente la reţeaua de apă din munici-
piu, ambele, de asemenea, în faza de eva-
luare.
l A fost atribuit contractul privind întoc-

mirea registrului de spaţii verzi.

Continuă în aceste zile în ritm intens şi lucră-
rile la un alt obiectiv important de investiţii din
oraş.  Este vorba de noul bazin acoperit situat în
apropierea bazei de agrement Ştrand.

Aici se execută placări de gresie şi faianţă, in-
stalare de obiecte sanitare, tencuieli, zugrăveli şi
montare jacuzzi. Se va executa şi placarea bazi-
nului având dimensiunile de 25 m lungime şi
12,5 m lăţime.

Tâmplăria exterioară este parţial montată ur-
mând ca sticla să fie montată în ultima parte a lu-
crărilor. De asemenea, încălzirea în pardoseală
este montată şi instalaţia electrică a fost deja fi-
nalizată. Urmează să fie realizate sistemele de ae-
risire şi încălzire auxiliară. 

Finalizarea completă a lucrărilor şi darea
obiectivului în folosinţă va avea loc în data de 14
august.

Aurel Jurubiţă

Bazinul acoperit, tot mai aproape
de darea în folosinţă Dragi Lugojeni

Am bucuria de a vă invita pe dum-
neavoastră împreună cu toţi membrii fami-
liei dumneavoastră miercuri, 21 mai, la
ora 19, în faţa noului ştrand şi a bazinului
acoperit, să traversăm împreună, pentru
prima dată, noul POD PIETONAL atât de
necesar celor care locuiţi de o parte şi de
alta a Timişului în zonă. E o bucurie şi o ru-
găminte să îmi fiţi alături la inaugurarea
acestui pod.

În anul 2008, atunci când pentru
prima dată aţi avut încredere în mine şi mi-
aţi acordat şansa de a fi Primarul acestui
oraş, oraşul nostru, casa noastră, a părinţilor
şi  copiilor noştri, am ştiut că va depinde de
mine să schimb faţa Lugojului şi să îmbu-
nătăţesc condiţiile de trai ale fiecăruia din-
tre dumneavoastră. Am simţit din prima zi a acelui mandat povara responsabilităţii pe
care mi-aţi încredinţat-o!

Am pornit atunci cu un proiect îndrăzneţ, proiect de care se îndoiau în primul
rând adversarii politici de atunci, dar, cu siguranţă, şi mulţi dintre dumneavoastră,
având experienţa anilor de până în 2008.

Trăind în Lugoj, cu siguranţă cunoaşteţi toate lucrările de infrastructură, de
modernizare precum şi investiţiile făcute până acum. Sper din tot sufletul că vă bucu-
raţi, aşa cum o fac şi eu, de fiecare lucrare care odată începută se finalizează cu succes.
Vă asigur, că în spatele fiecărei lucrări din oraş, sunt zeci şi sute de ore de muncă,
muncă în folosul nostru, al tuturor lugojenilor. 

Sunt un om care pun suflet în toate! De la bun început am vrut un Lugoj mo-
dern, un Lugoj plin de viaţă, un Lugoj European cu adevărat, pentru noi şi copiii noştri.
Am vrut o schimbare majoră a vieţii în acest oraş. Mă bucur că am reuşit în aceşti şase
ani să schimbăm mult Lugojul şi sunt convins că puţini dintre dumneavoastră îşi mai
aduc aminte cum arăta acest oraş în anul 2008. Da! Este un semn de normalitate! 

Dar, cu siguranţă ştiu că mai sunt multe de schimbat, însă puteţi fi convinşi că
voi face întotdeauna tot ce depinde de mine ca să se facă cât mai multe, să putem trăi
frumos aici, acasă la Lugoj.

Vreau să vă invit, cu drag, să fiţi alături de mine miercuri, în ziua Sfinţilor Îm-
păraţi Constantin şi Elena (21 mai 2014, ora 19), să ne bucurăm împreună de darea în
folosinţă lugojenilor a noului POD PIETONAL peste Timiş. Vor fi acolo oaspeţi de
seamă şi va fi sfinţită această lucrare, iar la final ne vom delecta împreună cu un spec-
tacol de muzică şi lumină. 

Vă aştept dragii mei, să traversăm împreună, pentru prima dată, noul pod,
podul ce leagă Lugojul german de Lugojul român, acum, la 80 de ani după ce s-a con-
struit ultimul pod în Lugoj, podul de beton! 

Cu deosebit respect,
Francisc Boldea

S-au încheiat lucrările de plombare a străzilor
Lucrările de reparaţii prin plombare a străzilor asfaltate au fost finalizate. S-a intervenit pe următoarele străzi: Buziaşului, Titulescu,

Bocşei, Andrei Mocioni, Grigore Ureche, Spl. Tinereţii, Spl C. Brediceanu, Spl. 1 Decembrie 1918, Spl. Coposu, Privighetorii, Tudor
Vladimirescu, Ghiocelului, Coloman Wallisch, A.C. Popovici, 20 Decembrie 1989, Eminescu, Timişoarei, Primăverii, Aurel Vlaicu,
Caraiman, Tapiei, Bălcescu, Miniş, cartierele Micro I, MicroIII, Micro IV, parcul din faţa C.N. „Iulia Haşdeu”, parcarea de la intrarea
în complexul Ştrand.

În total reparaţiile au însumat o suprafaţă de 3000 mp. Aurel Jurubiţă

În prima parte a lunii mai au fost fina-
lizate lucrările de amenajare a trei parcări
din cartierul Micro IV. În total a fost tur-
nat asfalt pe o suprafaţă de 2089 mp. În
paralel s-au amenajat şi trotuarele din
zona parcărilor, în suprafaţă totală de 362
mp. Au fost delimitate şi spaţiile verzi
aferente zonei pe o suprafaţă de 575 mp.
Urmează ca în perioada următoare să fie
remediate problemele de execuţie şi să
se realizeze şi marcajele. Recepţia finală
va avea loc către finele lunii mai.

În cea de-a doua parte a anului vor
urma să aibă loc lucrări de amenajare
a unor parcări în cartierele Micro I şi
Cotu Mic.

Aurel Jurubiţă

Au fost amenajate parcări în cartierul Micro IV

Programul de asfaltare a unor
străzi din municipiu din cadrul pri-
mei etape este în plină desfăşurare.
Au fost deja finalizate lucrările la
străzile Brânduşelor şi Horia iar în
prezent se execută lucrări pe străzile
C. D. Loga şi Cloşca împreună cu
cele două fundături. Se montează
borduri şi se fac pregătirile pentru
asfaltare. După finalizarea lucrărilor
pe aceste două străzi urmează asfal-
tarea altei străzi importante din mu-
nicipiu, respectiv strada Oituz.
Executantul lucrărilor de asfaltare a
străzilor din prima etapă este firma
Strabag.

În ceea ce priveşte etapa a doua
de asfaltare din acest an, licitaţia
pentru desemnarea firmei care va
executa lucrările se află în stadiul de
evaluare a ofertelor.

Aurel Jurubiţă

Se execută lucrări de 
asfaltare a unor străzi
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Lugoj – 680 de ani de la prima ates-
tare documentară (partea a II-a)

În urma războaielor austro-turce în-
cheiate prin pacea de la Passarowitz,
în anul 1718 provincia bănăţeană va fi
încorporată Imperiului Habsburgic şi
se va bucura de un statut distinct bene-
ficiind de o administraţie imperială di-
rectă. Trecerea Lugojului sub
stăpânirea austriacă marchează o nouă
etapă în dezvoltarea sa socială şi poli-
tico-administrativă. Devenit reşedinţă
a districtului cu acelaşi nume, noua ad-

ministraţie a Banatului sub conducerea
generalului Florimund Mercy (1716-
1734) a dispus începerea colonizării cu
populaţie germană, formată din mese-
riaşi şi agricultori proveniţi din Aus-
tria, Bavaria, Moravia, Boemia şi
Silezia, ce formează pe malul stâng al
râului Timiş, comuna Lugojul German
care, condusă de un primar separat,
forma o comunitate aparte cu adminis-
traţie, sigiliu şi biserică proprie, cele
două comunităţi, română şi germană,
coexistând paralel până în anul 1795

când se vor unifica.
La conscripţia din 1786, Lugojul

Român avea 1039 de case, 1209 fami-
lii şi 5130 locuitori, în vreme ce Lugo-
jul German avea 203 case, 349 de
familii şi 1446 locuitori. Dezvoltarea
social-economică, aşezarea populaţiei
de diferite naţionalităţi de ambele părţi
ale Timişului a făcut posibilă unifica-
rea administrativă a celor două oraşe
în 1795. În şedinţa comună a consilii-
lor comunale s-a ales primul magistrat
al Lugojului unificat, în persoana lui
Iosif Andrasics, meşter fierar, care îm-
preună cu consiliul juraţilor şi notarul
de stat au preluat conducerea oraşului. 

Sub influenţa revoluţiei franceze şi
a iluminismului, începutul secolului al
XIX-lea marchează la toate popoarele
din Imperiul Habsburgic un proces de
afirmare identitară, amplificat în pe-
rioada revoluţiei de la 1848, al cărei
centru pentru întreg Banatul a fost Lu-
gojul. Revoluţia din Banat a fost con-
dusă de către profesorul de filosofie şi
drept, Eftimie Murgu, om politic şi de
cultură de formaţie central-europeană.
Astfel pe data de 15/27 iunie 1848
acesta organizează la Lugoj o mare
adunare populară prin care erau expri-
mate public dezideratele bănăţenilor şi

anume înfiinţarea unei armate popu-
lare române în Banat, recunoaşterea
limbii române ca limbă oficială în tot
Banatul precum şi independenţa Bise-
ricii române din Banat.

Centru al românismului bănăţean,
urbea s-a impus în conştiinţa naţională
şi europeană cu o serie de personalităţi
din cele mai variate domenii, începând
cu ştiinţa reprezentată de botanistul
Ioan Heuffel, lingvistul Iosif Popovici,
filozoful A.C. Popovici, inventatorul
Traian Vuia şi terminând cu arta mu-
zicală, interpretativă şi cinematogra-
fică ilustrată de compozitorii Ioan
Vidu, Konrad Paul Wushing, Tiberiu
Brediceanu, Filaret Barbu, tenorul Tra-
ian Grozăvescu, actorul de film Lugosi
Bela. În Lugoj au funcţionat la sfârşi-
tul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX numeroase societăţi cul-
tural-teatrale, literare, muzicale româ-
neşti, maghiare şi germane.

Dezvoltarea social-economică a Lu-
gojului continuă în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul seco-
lului XX, astfel că în anul 1889 este ri-
dicat la rangul de municipiu. La 22
octombrie 1876 se inaugurează linia
ferată Lugoj-Caransebeş. În anul 1864
se înfiinţează fabrica de spirt Spiritus

Fabrik und Damph Mühle care ulterior
este transformată în ţesătorie, Moara şi
Ţesătorie S.A. Întreprinderi cu specific
textil se înfiinţează şi se dezvoltă la
Lugoj mai ales în prima jumătate a se-
colului XX, astfel la data de 21 martie
1907 s-a înfiinţat Întreprinderea Indus-
tria Textilă Lugoj care iniţial a purtat
numele de Del Magyarorszag (Unga-
ria de Sud) , fiind fondată de către Wil-
helm Auspitz & Comp.

Odată cu creşterea activităţii econo-
mice creşte şi activitatea financiar-
bancară. Astfel între 1870, anul
înfiinţării primei bănci din Lugoj şi
1908 avem 9 asemenea instituţii. Iar în
perioada interbelică alături de acestea
mai funcţionează încă 9. Odată cu iz-
bucnirea primului război mondial în
1914, activitatea economică şi automat
activitatea financiar bancară cunoaşte
o vădită stagnare, pentru ca să reîn-
ceapă activ după terminarea războiu-
lui. În perioada interbelică Lugojul
devine un important centru al indus-
triei uşoare, cu precădere în domeniul
textil şi al materialelor de construcţii.
Din 1922 şi pînă în 1936 în Lugoj se
înfiinţează un număr de încă 9 ţesătorii
mecanice cu diferite capacităţi de pro-
ducţie. Răzvan Pinca

Lugoj – 680 de ani de la prima atestare documentară (partea a II-a)

Biblioteca Municipală Lugoj,
Editura Humanitas Bucureşti şi
English Pub Lugoj au avut din
nou bucuria de a organiza la
Lugoj, vineri, 7 martie 2014, de
la ora 18.00, în primitorul
spaţiu al English Pub Lugoj,
o nouă întâlnire literară şi de
suflet cu binecunoscutul şi
îndrăgitul scriitor Radu Pa-
raschivescu, cu ocazia unei
duble lansări de carte; Radu
Paraschivescu a revenit în
faţa publicului lugojean cu
volumele „Maimuţa carpa-
tină” şi “De la Waters la Si-
milea”, ambele cărţi apărute
la Editura Humanitas din
Bucureşti, în 2013.

Noul volum „Maimuţa
carpatină”, semnat de Radu
Paraschivescu, cuprinde arti-
cole publicate de-a lungul
timpului în revista „Es-
quire”, articole de opinie

presărate cu un fin umor ob-
servaţional: „Din afaceri şi
din lumea băncilor, din do-
cumentele acquis-ului comu-
nitar şi din dicţionarele de
relaţii economice, din fi-
nanţe şi din management ţâş-
nesc spre noi nume grele de
conţinut şi doldora de miez.
Printre ele, Arierata, Emer-
genţa, Expertiza, şi chiar –
atenţie mărită – Salvgarda-
rea. Nu stă nimeni să specu-
leze pe marginea
coeficientului de inteligenţă
al unei fete pe care o cheamă
Arierata, nici să-şi închipuie
cum ar fi să te duci la bordel
şi să încapi pe mâinile Ex-
pertizei”.

Volumul “De la Waters la
Similea” semnat de Radu
Paraschivescu a fost lansat,
în premieră, în cadrul Târgu-
lui Gaudeamus, în 24 noiem-

brie 2013, şi a fost prezentat
de scriitorii Dan C. Mihăi-
lescu, Robert Şerban şi Că-
tălin Ştefănescu. Radu
Paraschivescu i-a invitat pe
cei paisprezece semnatari ai
volumului “De la Waters la
Similea” să aleagă şi să scrie
nu despre un cântec la care
ţin cel mai mult, nu despre
un cântec preferat, ci despre
o bucată muzicală care a
produs ceva semnificativ în
vieţile lor: bucurie ori re-
voltă, iubire ori dezamăgire.
Printre cântăreţii care le-au
declanşat acestora amintiri
se numără Roger Waters,
Leonard Cohen, Maria Ră-
ducanu, Brian May, Ceai-
kovski, Paul Mc Cartney,
Sfinx, Bijelo Dugme, Jens
Lekman şi Angela Similea,
născându-se astfel adevărate
poveşti pe însuşi textul cân-
tecelor; povestită “pe pai-
sprezece voci”, această carte
le stârneşte cititorilor tan-
dreţe, nostalgie, dar şi umor.

Cele două volume – „Mai-
muţa carpatină” şi “De la
Waters la Similea”, lansate
de curând la Lugoj de Radu
Paraschivescu – au fost pre-
zentate de prof. Simona
Avram şi prof. Ela Iakab;
moderator: Henrieta Szabo.

Şi în acest an, întâlnirea de la
Lugoj cu scriitorul Radu Paras-
chivescu s-a încheiat cu o se-
siune de autografe.

Adriana Weimer

Radu Paraschivescu
dublă lansare de carte

În cadrul deja consacratului “Colţ de cultură” de la
English Pub Lugoj – loc de întâlnire al iubitorilor de
cultură, unde au loc lansări de carte, expoziţii şi alte
evenimente culturale – proiect iniţiat anul trecut de
amfitrionul Dan Haica, a avut loc o nouă expoziţie. De
această dată o interesantă expoziţie de fotografie, lu-
crări semnate de cunoscutul artist fotograf timişorean
Dan Buruleanu; cu această ocazie, Dan Buruleanu a
prezentat publicului lugojean şi albumul fotografic
„Judeţul – Timiş – County”, album al Judeţului Timiş
care cuprinde peste 40 de fotografii color şi alb-negru,
cu o tematică variată – imagini din Timişoara, Lugoj
şi multe alte localităţi din judeţ – locuri pitoreşti, im-
portante monumente arhitectonice şi detalii din bogă-
ţia etnografică a Banatului; albumul este însoţit de un
text bilingv în care sunt succint enumerate monumen-

tele naturii din Timiş, precum şi cele mai semnificative
momente din istoria judeţului. 

Vernisajul expoziţiei de fotografie de la Lugoj şi
lansarea albumului au avut loc joi, 24 aprilie 2014, de
la ora 18.00; au prezentat prof. univ. dr. Lucian Ionică,
de la Universitatea de Vest din Timişoara, artistul fo-
tograf Mihai Zegrea, amfitrionul Dan Haica şi Hen-
rieta Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale Lugoj.

Artistul fotograf Dan Buruleanu a mai avut, în 1997,
o expoziţie personală de fotografie la Lugoj.

Dan Buruleanu este unul dintre cei mai importanţi
fotografi din Timişoara; este membru al Asociaţiei Ar-
tiştilor Fotografi din România – din 1983, membru al
AFIAP (Artiste Federation Internationale de l’Art
Photographique) – din 1993 – şi membru fondator al
Asociaţiei de Fotografie din Timişoara – din 2012; nu-
mele său este cuprins în „Enciclopedia internaţională
a fotografilor de la 1839 până în zilele noastre” – un
catalog al celor mai importanţi fotografi ai lumii; fo-
tografia sa  „Domul înfrunzit” a fost expusă în “Sala
Brâncuşi” a Parlamentului şi a fost selecţionată printre
cele mai frumoase o sută de fotografii din România; a
avut expoziţii în întreaga ţară; unele dintre lucrările
sale au fost expuse la Paris şi în Belgia; a editat 14 al-
bume de fotografii; a obţinut numeroase premii în ţară
şi străinătate. Adriana Weimer

Dan Buruleanu a lansat şi la Lugoj
„Judeţul Timiş - County”

Am avut bucuria să-l avem ală-
turi de noi, pentru prima dată la
Lugoj, pe carismaticul scriitor, cri-
tic literar, jurnalist şi traducător
Marius Chivu, semnatar al volume-
lor “Trei săptămâni în Himalaya”
(jurnal de călătorie, Editura Huma-
nitas, Bucureşti, 2012), “Vîntu-
reasa de plastic” (versuri, Editura
Brumar, Timişoara, 2012; volum
lansat la ediţia de anul trecut a Sa-
lonului de Carte “Bookfest” de la
Timişoara), “Ce-a vrut să spună au-
torul” (interviuri, Editura Polirom,
Iaşi, 2013) şi “Best Of. Proza
scurtă a anilor 2000” (antologie de
proză scurtă, Editura Polirom, Iaşi,
2013).

Întâlnirea literară organizată de
Biblioteca Municipală Lugoj, Edi-

tura Polirom Iaşi şi English Pub
Lugoj cu scriitorul Marius Chivu a
avut loc sâmbătă, 5 aprilie 2014, de
la ora 19.00, în primitorul spaţiu al
English Pub Lugoj – o nouă întâl-
nire literară, dar şi de suflet; este
vorba despre o dublă lansare de
carte, ocazie cu care au fost lansate:
volumul de interviuri “Ce-a vrut să
spună autorul” şi antologia de
proză scurtă “Best Of. Proza scurtă
a anilor 2000”; ambele cărţi sem-
nate de Marius Chivu au apărut la
Editura Polirom din Iaşi, în 2013,
şi au fost prezentate de prof. Si-
mona Avram şi prof. Dorin Mura-
riu; moderator: Henrieta Szabo.

Ca de fiecare dată în cazul lan-
sărilor de carte de la Lugoj, întâlni-
rea literară cu scriitorul Marius

Chivu s-a încheiat cu o sesiune de
autografe, dar şi cu interesante şi
savuroase mărturisiri ale scriitoru-
lui.

Adriana Weimer

Marius Chivu, pentru prima dată la Lugoj, 
cu o dublă lansare de carte
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Baritonul Titus Olariu (născut
la Făget în 6 ianuarie 1896) a
fost o personalitate muzicală ex-
ponenţială (alături de tenorul
Traian Grozăvescu) a teatrului
liric bănăţean şi naţional. Tatăl
său, preotul Sebastian Olariu, era
protopopul ortodox al Făgetului,
iar pe linie maternă se înrudea cu
dr. George Popovici (ilustrul
protopop şi istoric lugojean,
membru corespondent al Acade-
miei Române) şi dr. Iosif Popo-
vici (doctor în filologie clasică al
Universităţii din Viena, cu o spe-
cializare în fonetica experimen-
tală la „Sorbona”, strălucit
slavist, profesor la Universităţile
din Budapesta, Viena şi Cluj),
ambii fiind fraţii mamei sale,
Ana Popovici, originari din co-
muna timişeană Cliciova.

După efectuarea cursurilor

gimnaziale la Lugoj se înscrie la
Gimnaziul Român Greco-Orien-
tal „Andrei Şaguna” din Braşov,
pe care-l absolvă în anul 1914.
La venerabila instituţie braşo-
veană a fost prieten şi coleg de
promoţie cu Lucian Blaga (cu
care a întreţinut o corespon-
denţă), D. D. Roşca, Ionel Jianu
şi Andrei Oţetea. Odată cu de-
clanşarea primei conflagraţii
mondiale va activa ca ofiţer de
aviaţie în armata austro-ungară,
apoi în cea română, unde, pentru
serviciile aduse naţiunii, a fost
decorat cu „Coroana României
în Grad de Cavaler” de regele
Ferdinand. În paralel cu studiile
juridice (Budapesta, 1914-1916,
continuate şi finalizate la Oradea
şi Cluj prin obţinerea doctoratu-
lui în 1921) îşi desăvârşeşte cu-
noştinţele muzicale la Cluj, în

particular, la şcoala lui Gheorghe
Dima. În perioada martie – no-
iembrie 1920 funcţionează ca se-
cretar general, apoi ca director
ad-interim al Comitetului interi-
mar pentru organizarea şi condu-
cerea Operei Române din Cluj,
alături de o pleiadă de mari per-
sonalităţi: Tiberiu Brediceanu
(preşedinte), dr. Emil Haţieganu,
Gheorghe Dima, dr. Iuliu Mol-
dovan, dr. Titus Babeş, dr. Gui-
lelm Şorban, Ionel Crişianu şi
Ştefan Mărcuş.

Începând cu anul 1927, în
mod inexplicabil, probabil afec-
tat de tragica şi prematura dispa-
riţie a prietenului său Traian
Grozăvescu, Titus Olariu aban-
donează scurta, dar prodigioasa
sa carieră muzicală (solist la
Opera din Cluj, la Opera Popu-
lară din Viena şi Opera de Stat

din Dresda), în plină glorie, de-
dicându-se activităţii politice în
calitate de membru al Partidului
Naţional Ţărănesc (1927-1936).
Este ales deputat, iar din 3 oc-
tombrie 1929 funcţionează ca
secretar al Adunării Deputaţi-
lor, sub preşedinţia lui Ştefan
Cicio-Pop. Între 8 iunie 1932
şi 13 noiembrie 1933 va deţine
funcţia de prefect al judeţului
Severin, implicându-se în or-
ganizarea ceremoniei reînhu-
mării osemintelor lui Eftimie
Murgu în cimitirul ortodox din
Lugoj, în ziua de 21 decembrie
1932. Timp de doi ani, între
1952 şi 1954, a fost deţinut po-
litic la Securitatea din Timi-
şoara şi în lagărul de la
Mărgineni. S-a stins din viaţă în
30 august 1960 la Timişoara. 

Dr. Constantin-T. Stan

Muzicieni lugojeni parlamentari - Titus Olariu

În perioada 6-9 mai o delegaţie din partea Mu-
nicipiului Lugoj s-a deplasat la Orléans (Franţa),
oraş înfrăţit cu municipiul Lugoj pentru a marca
aniversarea a 20 de ani de parteneriat între cele
două oraşe. Delegaţia a fost condusă de Alin
Tech, viceprimarul Municipiului Lugoj care a
fost însoţit de consilierii locali Voichiţa Coţolan
şi Ştefan Blidariu.

Pentru cele două oraşe ziua de 7 mai are o
semnificaţie deosebită, la data de 7 mai 1994, la
Orléans semnându-se protocolul de parteneriat
dintre ele,  acest eveniment constituind primul
pas în relaţia care s-a desfăşurat pe parcursul a
două decenii. Dacă în primii ani ai relaţiei de în-
frăţire activităţile s-au desfăşurat cu preponde-
renţă pe plan social şi s-au materializat prin
ajutoarele primite de şcolile din Lugoj, treptat a
crescut ponderea relaţiilor bilaterale pe plan cul-
tural, lingvistic şi educaţional. 

O contribuţie hotărâtoare la dezvoltarea şi con-
solidarea relaţiilor bilaterale a avut-o Asociaţia
de Prietenie „Orléans – Lugoj”, ai cărei membri
au depus numeroase eforturi pentru a ajuta mu-
nicipiul nostru. În mod deosebit evidenţiem aici
activitatea neobosită a domnului Claude Guerin
şi a doamnei Bernadette Boulande care de-a lun-
gul anilor au pus suflet în acţiunile pe care aso-
ciaţia le-a promovat. 

Pe parcursul zilei de 7 mai s-au desfăşurat ac-
tivităţi dedicate aniversării a 20 de ani de parte-
neriat.  A avut loc primirea oficială a delegaţiei
noastre, cei doi viceprimari, Martine Grivot şi
Alin Tech susţinând alocuţiuni în care au evocat

activităţile comune desfăşurate de-a lungul tim-
pului şi au exprimat dorinţa de a menţine şi dez-
volta şi pe viitor relaţia de înfrăţire şi de a
desfăşura proiecte comune. Cu acest prilej a fost
semnată şi reînnoirea declaraţiei de parteneriat.
La ceremonie a fost prezent şi ambasadorul Ro-
mâniei în Franţa, Excelenţa Sa Bogdan Mazuru.

Cu acest prilej delegaţia lugojeană a luat parte
şi la festivităţile prilejuite de cel mai important
eveniment din viaţa oraşului francez: „Sărbătoa-
rea Jeanne d’Arc” – 2014.

La manifestări a luat parte şi corul „Ion Vidu”
din municipiul Lugoj care a susţinut două con-
certe. Aurel Jurubiţă

Miercuri, 23 aprilie,
Primăria Municipiului Lugoj a
fost gazda unei delegaţii de 3
persoane din oraşul înfrăţit
Vârşeţ (Serbia). Oaspeţii au
fost primiţi la ora 11.00 de
către prof. ing. Francisc Bol-
dea, Primarul Municipiului
Lugoj.

Delegaţia din oraşul parte-
ner a avut-o în frunte pe Ta-
tiana Palkovač, director al
Organizaţiei de Turism din
Vârşeţ care a fost însoţită de
Ivana Varga, manager de pro-
iect în cadrul aceleiaşi organi-
zaţii şi de Radomir Munčan,
consilier al primarului din Var-
şeţ pe problemele cu Romania. 

Oaspeţii au solicitat sprijin
din partea municipalităţii noas-

tre pentru punerea în practică a
unui proiect de promovare tu-
ristică a oraşului Vârşeţ în mu-
nicipiul Lugoj. De asemenea
au afirmat disponibilitatea de a
sprijini o acţiune similară în
Vârşeţ în care să avem prilejul
de a prezenta oferta turistică a
Lugojului, la o dată stabilită de
comun acord.

Primarul Francisc Boldea a
adresat cuvinte de apreciere la

adresa oaspeţilor pentru
această iniţiativă şi i-a asigurat
de sprijinul şi implicarea mu-
nicipalităţii  lugojene în acest
proiect. Pentru promovarea tu-
ristică a oraşului Vârşeţ la
Lugoj a fost aleasă ziua de 16
mai, urmând ca ulterior să fie
stabilită şi data la care va fi
promovat în Vârşeţ municipiul
nostru.

Aurel Jurubiţă

Oraşul înfrăţit Vârşeţ 
va fi promovat în Lugoj

20 de ani de parteneriat cu
oraşul francez Orléans 

- Delegaţie a municipalităţii Lugojene la Orléans -

Ceremonia de sfinţire a apei la Troiţa 
„Izvorul Tămăduirii” din Cotu Mic

Primăria Municipiului Lugoj împreună cu Protopopiatul ortodox şi Paro-
hia „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul Cotu Mic şi preotul paroh Alin
Vărzaru, au organizat în data de 25 aprilie, începând cu ora 16.00, ceremonia
de sfinţire a apei „Aghiasma Mică” la Troiţa „Izvorul Tămăduirii” din Cotu
Mic. Slujba a fost oficiată de către PS Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Printre
cei prezenţi la eveniment s-au numărat Titu Bojin, Preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, Călin Dobra, vicepresedintele Consiliului Judetean, depu-
tatul Sorin Stragea, Ioan Cerbu protopopul Lugojului, şi numeroşi consilieri
locali. Cu acest prilej Ansamblul folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură a
Municipiului, condus de maestrul Puiu Munteanu, şi solista Ramona Ilieşi
Drăgan, acompaniată de formaţia condusă de Silviu şi Ovidiu Drăgan au
susţinut un spectacol folcloric. Coordonatorul evenimentului a fost, ca şi în
anii trecuţi, consilierul Nicu Bădina. Aurel Jurubiţă

Luni, 12 mai s-a inaugurat
noul Compartiment de Primiri
Urgenţe din cadrul Spitalului
Municipal „Dr. Teodor Andrei”.
Noua unitate reprezintă încunu-
narea eforturilor făcute în cadrul
proiectului transfrontalier „Dez-
voltarea asistenţei medicale şi a
atitudinii în regiunea Mako şi
Lugoj”, dintre Spitalul Munici-
pal „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. Suma alocată Spita-
lului Municipal „Dr. Teodor An-
drei” a fost utilizată pentru
mutarea Compartimentului de
Primiri Urgenţe de la subsol la
parter, reabilitarea şi recompar-
timentarea acestuia, precum şi
dotarea cu echipamente perfor-

mante şi mobilier. Cu acest pri-
lej a fost amenajată şi o rampă
de acces pentru ambulanţe pre-
cum şi un lift. Proiectul mai pre-
vede şi o componentă teoretică
care se va materializa prin
schimburi de experienţă şi con-
ferinţe pe teme medicale. 

Noul compartiment include o
sală de aşteptare şi una pentru
urgenţe şi resuscitare, una pen-
tru aparate gipsate, săli pentru
mică chirurgie, patru saloane şi
o sală pentru deparazitare. Este
asigurat accesul către secţia de
Radiologie şi cea de Medicină
Internă. Prin intermediul liftului
se asigură transportul pacienţilor
în secţiile de Chirurgie şi Tera-
pie Intensivă. Spre sfârşitul lunii
iunie, după dotarea cu mobilier
şi aparatură, unitatea va deveni
operaţională.

Aurel Jurubiţă

Nou Compartiment de Primiri Urgenţe la
Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei”
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din

25.02.2014 privind aprobarea agendei acţiunilor cultural   -  educative pe
anul 2014, propuse pentru a fi cofinanţate din  bugetul local din Capitolul

51.02 “ Autoritate executivă” şi Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie” 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se completează agenda acţiunilor cultural - educative pe anul 2014, pro-
puse pentru a fi cofinanţate din bugetul local din Capitolul 51.02 “ Autoritate executivă”
şi Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”, cu un punct nou:

19. “Saltimbanciada” ediţia a-II-a organizator Organizaţia Rotaract Lugoj 10.000
lei     Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
economice şi Biroului management proiecte, programe.

Nr. 55 din 30.04.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi Devizul general 

pentru obiectivului de investiţie “Construire spaţiu comercial”  
- Piaţa agroalimentară “George Coşbuc”

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E : 

Art.1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate şi Devizul general pentru obiec-
tivul de investiţie, “Construire spaţiu comercial”  - Piaţa agroalimentară “George
Coşbuc”, conform Proiectului nr. 8/2013, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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

Nr. 54 din 30.04.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la  Orleans  - Franţa

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Se aprobă deplasarea la Orleans – Franţa, a unei delegaţii oficiale,
pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de
la semnarea parteneriatului dintre cele două municipalităţi în perioada 6 - 9 mai
2014, compusă din dl. viceprimar Alin Tech, şoferul instituţiei Aurel Anton şi ur-
mătorii consilieri locali:

d –na Coţolan Voichiţa Ofelia-  consilier local;

dl. Blidariu Ştefan -  consilier local;

Art.2. –  În aplicarea art.1 se alocă din bugetul local  suma de 8.200 lei din ca-
pitolul 51.02  „Autoritate Executivă”.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
economice şi Biroului management, proiecte, programe.

Nr. 53 din 30.04.2014

Semnificaţia culorilor în cazul avertizărilor
Având în vedere că în ultima perioadă de timp s-au intensificat fenomenele  meteorologice şi

hidrologice periculoase cu efecte grave asupra comunităţilor, periclitând viaţa populaţiei şi a ani-
malelor, cu pagube asupra bunurilor  materiale din gospodării greu de cuantificat;

Preventiv pentru a evita şi limita consecinţele unor asemenea evenimente nefericite, pentru a
putea lua cele mai bune măsuri în timp util, vă aducem la cunoştinţă codurile şi semnificaţia aver-
tizărilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 

Avertizări meteo

COD ROŞU – sunt prognozate fenomene meteorologice de 
intensitate foarte mare ( vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger ).

Există risc de viituri majore . 
Praguri critice la precipitaţii: 50 l/mp în 1 oră sau 80 l/mp în 3 ore.
COD PORTOCALIU – sunt prognozate fenomene meteorologice de intensitate  mare ( vânt,

ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger ).  Există risc de viituri pe râurile mici. 
Praguri critice la precipitatii: 35 l/mp în 1 oră sau 60 l/mp în 3 ore.
COD GALBEN – fenomenele meteorologice prognozate ( averse, descărcări electrice, inten-

sificări de vânt, temperaturi ridicate ) sunt obişnuite pentru zona respectivă, dar temporar pot de-
veni periculoase pentru anumite activităţi. Există risc de creşteri de debite şi niveluri.

Praguri critice la precipitaţii: 25 l/mp în 1 oră sau 45 l/mp în 3 ore.
COD VERDE – Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

Avertizări hidro

COD GALBEN – Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului 
apei, neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de acti-

vităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii. Depăşire cote de atenţie.
COD PORTOCALIU – Risc de viituri generatore de revărsări importante susceptibile de a avea

impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşire
cote de inundaţie.

COD ROŞU – Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei per-
soanelor şi bunurilor. Depăşire cote de pericol.

Pentru prevenirea cauzelor care pot genera incendii, respectaţi
următoarele reguli:

l curăţaţi periodic coşurile de evacuare a fumului prin intermediul perso-
nalului specializat  şi înlăturaţi fisurile produse în acestea. Izolaţi-le faţă de
materialele combustibile din structura podului;
l nu folosiţi siguranţe supradimensionate la tablourile electrice, nu folosiţi

instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii, verificaţi periodic starea
acestora şi apelaţi la personal specializat pentru repararea instalaţiilor elec-
trice, de gaz sau a aparatelor electrocasnice;
l nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrite aprinse;
l aparatele electrice cu degajare de căldură (fierul de călcat, reşoul electric,

aeroterma etc.), dacă sunt amplasate în apropierea materialelor combustibile,
provoacă incendii.

l utilizarea focului deschis în exterior pentru diferite activităţi gospodăreşti (igienizare, arderea resturilor
menajere etc.) se face doar în locuri special amenajate, aflate la distanţe de siguranţă, astfel încât să se elimine
pericolul de propagare a focului la construcţii, depozite de furaje, şi doar pe timp fără vânt, activităţile res-
pective fiind supravegheate iar la terminarea activităţii jarul rezultat se va stinge complet;
l educaţi şi supravegheaţi în permanenţă copiii pentru a nu se juca cu focul; 
l nu lăsaţi la îndemâna copiilor mijloace care ar putea produce incendii (chibrituri, brichete, lumânări

sau alte surse de foc);
l nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperile în care este aprins focul în sobe sau se găsesc în stare de

funcţionare aparate electrocasnice;
l nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparatele de gătit;
l copiii să fie supravegheaţi permanent, fără a avea acces la surse de foc, jocul acestora în casă cât şi în

apropierea depozitelor de furaje poate genera incendii;
l înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care îl

reprezintă acesta pentru viaţa lor;
l odată cu creşterea, copiii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi să se comporte în situaţii de

pericol ;
l păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri unde copiii nu au acces. Nu uitaţi, copiii

sunt imprevizibili !
l la aprinderea aragazului, verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi uşor

daţi drumul la gaz, verificaţi instalaţiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun ,  folosiţi re-
cipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi;
l la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, dacă aţi închis gazele naturale şi nu a-ţi

lăsat consumatorii electrici sub tensiune;
l nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri etc.) în poduri, magazii, şoproane,

grajduri, ci folosiţi numai lanterne cu baterii;
l nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde;
l este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor

sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioare-
lore sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depă-
şească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm.
l asiguraţi-vă o rezervă de apă de cel puţin 400 litri pentru intervenţie în caz de incendiu la gospodărie;
pentru autoturismul dumneavoastră procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2.

Este interzis : 
l A utiliza butelii şi aparate de ardere în încăperi în care se doarme;
l A utiliza butelii fără regulatoare de presiune, cu regulatoare desigilate, defecte sau reparate de unităţi

care nu aparţin întreprinderii distribuitoare;
l A utiliza butelii în altă poziţie decât în cea verticală;
l A încălzi butelii cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din butelii, întrucât

aceasta ar putea provoca explozia buteliilor;
l A amplasa butelii lângă sursele de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare; 
l A spăla butelii în lichide corozive (sodă, leşie etc.).
Dacă se constată scăpări de gaze la robinetul buteliei, se montează la loc piuliţa de siguranţă şi ca-

pacul de protecţie, se scoate imediat butelia în aer liber  (curte, balcon etc.) şi se aeriseşte încăperea
prin deschiderea uşilor şi ferestrelor cel puţin 30 minute.

Se anunţă imediat întreprinderea distribuitoare pentru schimbarea buteliei defecte.

Sfaturi utile  pentru  cetăţeni
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În vederea realizării unei evidenţe corecte a po-
pulaţiei, vă facem cunoscut că, potrivit prevederilor
O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împli-
nirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să so-
licite eliberarea actului de identitate şi persoana
fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea terme-
nului de valabilitate a actului de identitate cu cel
puţin 15 zile, să solicite eliberarea unei noi cărţi de
identitate.

Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta
de 14 ani şi nu deţin acte de identitate, precum şi
pe cele ale căror acte de identitate au termenul de
valabilitate expirat sau, din diverse motive, nu mai

deţin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Compartimentului Evi-
denţa 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
Miercuri 17:00 - 18:30
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

În săptămâna 19 – 25 mai 2014, activitatea de lucru cu publicul se va des-
făşura după cum urmează:

Preluare acte:
Luni, marţi, joi, vineri                    08:30 – 14:00;
Miercuri                                          12:00 – 17:00;
Sâmbătă – 24.05.2014                    08:00 – 16:00;
Duminică – 25.05.2014                   08:00 – 20:00;

Eliberare acte: 
Luni, marţi, joi, vineri                    14:00 – 16:30;
Miercuri                                          17:00 – 18:30;
Sâmbătă – 24.05.2014                    08:00 – 16:00;
Duminică – 25.05.2014                  08:00 – 21:00.

Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate

Oraş cu vechi tradiţii meşteşugăreşti, Lugo-
jul s-a remarcat încă din a doua jumătate a se-
colului al XVIII-lea, prin dezvoltarea intensă a
cojocăritului -  un adevărat simbol identitar al
acestei subzone etnografice.

Pornind de la aceste considerente, un modul
al expoziţiei permanente de etnografie este de-
dicat  ilustrării acestui meşteşug. 

Documentele epocii atestă existenţa în
Lugoj, la 1785, a cinci meşteri cojocari şi ar-
găsitori (Ioan Boroş, Repertoriul istoric despre
oraşul Lugoj şi districtul, respectiv vechiul
judeţ al Caraşului din anul 1332-1800, în ma-
nuscris la Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă
Plastică Lugoj).

La nivelul anului 1896, datele statistice in-
dică pentru oraşul Lugoj un număr de 51 meş-
teri cojocari (A Temesvari Kamarai Kerulet
Kereskedelmi es Ipari Czimtara, Nyomatott
Csendes Jakab Konyvnyomdajaban,
Temesvar,1896, p.94).

Înflorirea acestui meşteşug  cunoaşte punctul
de glorie, la începutul secolului al XX-lea, zia-
rul lugojean Drapelul consemnând la nivelul
anului 1902, o producţie de peste 10.000 de co-
joace din blană (Drapelul, Lugoj, II, 1902, nr.
1 din 1/14 ianuarie, p.3).

Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică
din Lugoj deţine în patrimoniul său o valoroasă
colecţie de piese de port din blană de oaie
(pieptare şi cojoace mari), datate la sfârşit de
secol XIX şi început de secol XX - o parte din
ele fiind etalate în expoziţia permanentă.

Pieptarul specific zonei Lugojului (numit
dialectal becheş dacă se încheia în faţă sau bur-
dic - în cazul celui înfundat), este executat din
piele de miel, albă sau vopsită în nuanţe în-
chise. Câmpul ornamental, dispus pe întreaga
suprafaţă a pieselor, este brodat cu lână subţire
(bircă), policromă sau cu mătase colorată (ară-
miz), redând motive fitomorfe. Întregind deco-
rul, fâşiile de piele vopsite, lustruite şi brodate
(hiră), aplicate la nivelul piepţilor, spatelui şi
în partea inferioară a pieselor, sunt încadrate de
un şnur împletit din piele verde (târşăt).  Mar-

ginile pieptarelor sunt ornamentate cu aplicaţii
de piele semirotunde, perforate cu potricala sau
brodate cu motive florale stilizate. 

Pieptarele specifice subzonei etnografice
Făget folosesc în decor, ca  notă identitară, to-
nuri de roşu. Câmpul ornamental cuprinde în-
treaga suprafaţă a pieselor, fiind brodat cu
motive florale de lână subţire, policromă (roşie,
verde, albă, albastru-indigo etc.). Pe aplicaţiile
din piele vopsită în nuanţe de roşu (cărmăjin),
delimitate de şnur împletit din piele verde (târ-
şăt), sunt cusuţi mici năsturei ornamentali, din
piele lustruită, policromă.

Cojocul mare (numit dialectal bundă) era
purtat deopotrivă, de femei şi bărbaţi. Piesele
au fost croite de maistorii lugojeni din şapte
piei de oaie, sub formă triunghiulară, în patru
clini. Cojoacele sunt brodate la nivelul piepţi-
lor, pe spate, la manşetele mânecilor şi pe bu-
zunare cu motive florale (ruje, merişoare, pene,
bocăluţe). Câmpul ornamental este întregit de
aplicaţii de piele policromă ce redau motive
identice. 

Modulul expoziţional dedicat cojocăritului
ilustrează, în egală măsură, unelte de argăsit şi
cojocărit – călăvar cu o singură coasă pentru
răzuit piele, ştolfăr pentru întins piele, tăglici
pentru răzuit, scafă de aramă pentru întins
piele, potricale pentru perforat ornamente etc.

În ideea prezentării evolutive a acestui meş-
teşug tradiţional, am expus o  diplomă de tăbă-
car datată 25 septembrie 1847, o carte de
pelerinaj (wanderbuch) a calfei de cojocar Vi-
kentie Markovits (9 iunie 1836), dar şi un cer-
tificat care atestă lucrarea de meşter a
tăbăcarului Joseph Schattles (31 martie 1855).

Atenţi la calitate şi stilistică, maistorii cojo-
cari lugojeni, care preluau din târgurile bănă-
ţene comenzile pretenţioşilor lor clienţi, au
creat în epocă un adevărat brand, piesele de
blană lucrate de ei reprezentând un simbol al
distincţiei locale, ce particularizează Lugojul
ca vechi centru în meşteşugul cojocăritului. 

Daciana Vuia

Tematica expoziţiei 
permanente de etnografie 

a muzeului lugojean

În perioada 5 – 11 mai 2014, Corul „Ion Vidu” al
Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de Lu-
cian Oniţa, a reprezentat municipiul Lugoj şi Româ-
nia la grandioasele festivităţi prilejuite de unul dintre

cele mai cunoscute şi reprezentative evenimente is-
torice celebrate în Franţa: „Sărbătoarea Jeanne d’Arc”
– 2014.

Figură emblematică a Franţei şi sfântă a Bisericii
Catolice, eroina Jeanne d’Arc (supranumită Fecioara
din Orléans) a condus armata franceză care a eliberat
oraşul Orléans, de sub ocupaţia engleză, pe data de 8
mai 1429.

La invitaţia Primăriei oraşului Orléans, corala lu-
gojeană a susţinut două concerte în cadrul acestor ma-
nifestări, unul în Salonul Hôtelului Groslot (primăria
veche) şi unul în Catedrala Saint Pierre-du-Martroi,
din centrul oraşului.

Cu acest prilej a fost marcat şi un alt eveniment de-
osebit de important pentru relaţia dintre Lugoj şi Or-
léans: sărbătorirea a 20 de ani de la înfrăţirea oraşelor
Lugoj şi Orléans. Solist în cadrul concertelor va fi ba-
ritonul Alexandru Şuca.

Tudor Trăilă

Corul „Ion Vidu” Lugoj la „Sărbătoarea
Jeanne d’Arc - 2014” de la Orléans - Franţa
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Fotbal Liga a 3-a
Etapele celui de-al treilea eşalon fotbalistic al ţării se succed cu

repeziciune, pe parcursul săptămânii fiind programată şi etapa in-
termediară. Sfârşitul turului din play-off găseşte formaţia lugo-
jeană Vulturii pe poziţia a 5-a.

Rezultatele obţinute în turul play-off sunt următoarele :

Etapa 1  Caransebeş – Vulturii       0 – 0
Etapa 2  Vulturii       - Hunedoara  3 -  1
Etapa 3  Mama Mia  - Vulturii       2 – 0
Etapa 4  Vulturii       -  Pandurii     1 – 1
Etapa 5  Giarmata     - Vulturii       2 -  2

Clasament la finalul turului din play-off:

1. Mama-Mia Becicherec Mic                       31 puncte 
2. Caransebes                                                 27 puncte     
3. Hunedoara                                                 19 puncte
4. Giarmata                                                    17 puncte
5. Lugoj                                                          16 puncte
6. Tg Jiu                                                         15 puncte

Antrenorii Ilie Rotariu şi Claudiu Jivulescu rulează întreg lotul
pentru a evalua potenţialul tuturor jucătorilor în vederea semnării
noilor angajamente. La finalul sezonului se doreşte o clasare în
zona locurilor 4-5. Marius Maier

Ediţia 2013-2014 a campionatului naţional feminin de volei -
divizia A1, a ajuns la final. CSM Lugoj s-a clasat pe poziţia a 7-
a, în faţa unor formaţii cu tradiţie în voleiul românesc, precum
Piatra Neamţ, Craiova, dar în special Iaşi, Rapid sau Constanţa.

Se încheie un ciclu de patru ani foarte buni din punct de vedere
al performanţelor sportive, în urma sezoanelor 2010 – 2011, res-
pectiv 2012 – 2013, voleiul lugojean ajungând să reprezinte Ro-
mânia în Cupa Balcanică.

Clasament final ediţia 2013-2014:

1. Ştiinţa Bacău - campioană
2. Dinamo Bucureşti
3. Alba – Blaj
4. Medicina Târgu Mureş
5. CSM Bucureşti
6. CSM Târgovişte
7. CSM Lugoj
8. Unic Piatra Neamţ
9. SCM U Craiova
10. Penicilina Iaşi
11. Rapid Bucureşti – retrogradată
12. Tomis Constanţa – retrogradată

Urmează o nouă provocare, cu o nouă conducere tehnică. Bog-
dan Paul părăseşte formaţia lugojeană după patru sezoane petre-
cute pe malurile Timişului, în momentul de faţă purtându-se
discuţii cu atrenorul sârb Valerijan Luka pentru a prelua echipa.
Acesta este un cunoscător al voleiului românesc, în anii anteriori
atrenând formaţii din România.

Marius Maier

Monument de referinţă în ar-
hitectura Lugojului din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea,
casa Peţa-Puşcariu inaugurează
tipologia “palatului de inchi-
riat”. Preluat din mediul vienez
”Zinspalast”, este un imobil cu
mai multe etaje, amplasat în
zona centrală, parterul fiind
destinat prăvăliilor iar etajele
compartimentate în locuinţe. În
Lugoj acest tip de edificiu se va
încetăţeni abia la începutul se-
colului XX, când se ridică pala-
tele Bejan, ”Poporul”, ”Refor-
mat”, Horger, Milocovic etc.

Ioan Peţa, membru al renu-
mitei familii de negustori din
Caransebeş de la care au rămas
Episcopiei ortodoxe din locali-
tate două fundaţii, a făcut co-
merţ cu coloniale şi mirodenii.
Familia Peţa (Ioan şi Elisabeta)

cumpărase în 1867 una din ca-
sele vechi aflate pe locul unde
astăzi se găseşte Galeria Pro
Arte. Achiziţionând şi casele
învecinate, au construit actualul
imobil cu etaj, a cărei faţadă
principală se află de Str. N. Băl-
cescu iar cea secundară, mai
scurtă, prevăzută cu intrare ca-
rosabilă pe Str. A. Mocioni. Pa-
latul Peţa, inaugurat în 1871, a
întregit aspectul Străzii Regale
(Str. A. Mocioni) atât prin regi-
mul de înăltime, cât şi prin
frontul continuu realizat cu
Hanul Imperial, refăcut cu 4 ani
înainte (1869). Arhitectura sim-
plă a faţadelor, de factură ne-
oclasicistă, sugerează echilibrul
prin ancadramentele de la etaj
surmontate de frontoanele între-
rupte a căror cornişe oblice se
termină în volute. Colţul teşit al

clădirii, prevăzut cu un balcon
pe console masive, împreună cu
extremităţile edificiului sunt
marcate la etaj prin ancadra-
mente încoronate cu frontoane
semicirculare. Acvila cu aripile
deschise, amplasată iniţial des-
upra uşii balconului, a fost înlo-
cuită în 1906 când imobilul a
intrat în proprietatea Băncii
“Cărăşana” cu un carton cu ini-
ţialele K.T. de la Krassói Taka-
rékpénztár Részvénytársaság
(“Cărăşana. Casă de Econo-
mii”). Demnă de menţionat este
înrudirea familiei Pe�a cu fami-
lia istoricului Ioan cavaler de
Puşcariu prin căsătoria fiicei
Ecaterina cu judecătorul Iuliu
Puşcariu.

În luna octombrie 1871 s-a
deschis la parter Cafeneaua
Amigo, prevăzută cu biliard
franţuzesc şi ziare pentru lec-
tura clienţilor. Devenită între
timp Cafeneaua Strasser, apoi
“Hungaria Kaveház”,  după pri-
mul război mondial spaţiul a
fost ocupat de Magazinului de
autoturisme aparţinând lui
Oscar Bossert. Acesta a amena-

jat şi un garaj direct din stradă
pentru maşinile expuse pe tim-
pul zilei în faţa prăvăliei.
“Marele Magazin de sticlărie
şi porţelanuri” al lui Robert
Szameth, aflat pe colţ, a func-
ţionat dinainte de primul răz-
boi mondial până în 1945.
Celebră a fost şi librăria lui
Ladislau Sziklay instalată în
1907 la parterul Casei Peţa,
ultima prăvălie lângă Hotel
Dacia. 

În 1921 primăria a cumpă-
rat două ceasuri stradale, în-
sărcinându-l pe ceasornicarul
Herzl Geza cu instalarea şi
mentenanţa lor. ”Ceasul elec-
tric” din faţa casei Peţa a de-
venit un simbol al Lugojul, în
schimb geamănul lui de pe
Str. Făgetului din faţa cazar-
mei pompierilor a fost înlătu-
rat la scurt timp din motive
financiare. ”Ceasul electric”
nu a existat în 1906 după cum
se menţionează în anumite ar-
ticole fanteziste. În prezent la
parterul imobilului funcţio-
nează Galeria „Pro-Arte”

Oliviu Cristian Gaidoş

Casa Peţa-Puşcariu

Volei feminin Divizia A1

Programul Sărbătorii Berii
(16-18 mai 2014)

Vineri, 16 mai 2014
Ora 19.00 Alaiul Berarilor
-Traseu: Universitatea Europeană Drăgan, Primăria Munici-
piului Lugoj, Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor
-Festivitatea de deschidere a sărbătorii berii
Ora 19.30 Spectacole folclorice susţinute de Ansamblul Fol-
cloric “Lugojana”
-Dansuri populare din zonele etnofolclorice ale Banatului de
câmpie şi munte, Arad, Bihor, Sălaj

Solişti vocali şi instrumentişti:
Andreea Voica, Carmen Popovici Dumbravă, Zorica Savu,
Mitru Stoicănescu, Mihaela Petrovici, Doriana Talpeş, An-
dreea Tămaş
Acompaniament musical: Orchestra Ansamblului “Lugo-
jana”, Ionel Groza
Coregrafia: Puiu Munteanu

Sâmbătă, 17 mai, 2014
Ora 20.00 - Concert live al formaţiilor:  Left Overes BND,
Box Office, Direcţia 5

Duminică, 18 mai 2014
Ora 19.00 Spectacole folclorice susţinute de Ansamblul Fol-
cloric “Lugojana”
- grupele de copii
- grupa de tineret
Solişti vocali : Andreea Dragoman, Larisa Lungu, Dănilă
Călin, Andra David, Denisa Lupulescu, Ana Maria Vlaiconi,
Georgiana Micota, Ancuţa Coşovan, Adorian Drăgoi, Daiana
Ţofei, Dariana Dumitrescu
Ora 20.30 Concert folcloric 
Ramona Ilieş Drăgan, Ramona Torzan Gomboş, Doru Pe-
trean, Dorin Biriş Coşbuc acompaniază formaţia fraţii Drăgan
Ora 21.30 Concert live
Aleksandra - Serbia
Slavica Ćukteraŝ - Serbia
Ora. 23.45 - Focuri de artificii 


