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În prezent, în diferite zone
ale oraşului se desfăşoară mai
multe lucrări de investiţii, în
special lucrări de modernizare
a unor străzi şi trotuare. A
fost finalizată licitaţia pentru
asfaltarea străzii G. A. Petcu-
lescu din cartierul Balta Lată,
s-a semnat contractul cu firma
care va executa lucrările, ac-
tivitatea fiind deja demarată.

În faza avansată se află şi
licitaţia pentru desemnarea
firmei care va efectua lucră-
rile de asfaltare a străzilor:
Smârdan, Victor Babeş, 1
Mai, Teiului, Vasile Alec-
sandri, Grozavescu, Vlahuţă,
Rebreanu şi Spl. Sporturilor.

În data de 27 mai au înce-
put lucrările de modernizare
prin dalare a trotuarelor după
următorul program: strada Ti-
motei Popovici (980 mp),
străzile din cartierul Micro II
(1450 mp), aleea principală
din Cimitirul Ortodox (900
mp), strada Mihail Kogălni-
ceanu (210 mp), aleile din

Parcul Copiilor şi Micro 5
(1650 mp), strada Ştefan cel
Mare (1220 mp), Parcul de la
moara de pe strada Făgetului
(350 mp). În total va fi dalată
o suprafaţă de 6760 mp de
trotuare. Se vor utiliza 2250
ml de bordură mică şi 1055
ml de bordură mare. A înce-

put de asemenea şi moderniza-
rea prin asfaltare a trotuarelor
din municipiu după cum ur-
mează: str. Dimitrie Cantemir
(730 mp), str. Aurel Vlaicu
(170 mp), Spl. Coposu (460
mp), str. Dobrogeanu Gherea (
360 mp), str. 1 Mai (1170 mp),
str. I.L. Caragiale (720 mp), str.

Mihai Viteazul (380 mp), str.
Titulescu (780 mp), str. Rosada
(1090 mp), str. Făgăraş (160
mp), Podul de Beton (840 mp),
str. Jabărului pe o parte (980
mp), str. Grozăvescu (2310
mp), str. Magnoliei (950 mp),
străzi din cartierul ITL (1000
mp), str. Cloşca pe o parte

(1720 mp), str. Crişan (670
mp), str. Comuna din Paris (430
mp). În total vor fi asfaltate tro-
tuare pe o suprafaţă de 15.980
mp, fiind utilizate 3285 ml de
bordură mare şi 3810 ml bor-
dură mică. „ Contractul este în
derulare şi sperăm că în două
luni să fie dus la bun sfârşit”, a
declarat edilul şef.

În ceea ce priveşte asfaltarea
străzilor au fost încheiate lucră-
rile pe străzile Brânduşelor,

Horia şi C. D. Loga, iar în pre-
zent se lucrează pe strada
Cloşca unde a fost deja asfaltat
un prim tronson. A fost semnat
şi contractul pentru execuţia
branşamentelor de apă în muni-
cipiul Lugoj cu o firmă din Ora-
dea. Lucrările de branşare vor
începe cu străzile Oituz, V.
Babeş şi Smârdan, care sunt in-
cluse şi în programul de asfal-
tare.

Aurel Jurubiţă
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Filaret Barbu (16 aprilie
1903, Lugoj – 31 mai 1984, Ti-
mişoara), prin intensitatea preo-
cupărilor sale muzicologice şi
componistice, a fost una din
personalităţile dominante ale
vieţii muzicale lugojene şi timi-
şorene interbelice. După finali-
zarea studiilor la Neues Wiener
Konservatorium (1926), Ion
Vidu i-a încredinţat bagheta di-
rijorală a vechii Reuniuni Ro-
mâne de Cântări şi Muzică,
tânărului muzician revenindu-i
misiunea de a continua o em-

blematică tradiţie muzicală lo-
cală, inaugurată de Iosif
Czegka în 1869. Mare animator
al vieţii muzicale, în special al
celei corale, în cadrul Asocia-
ţiei Corurilor şi Fanfarelor Ro-
mâne din Banat, fondator al
unei aşa-numite Şcoli a Dirijo-
rilor de Cor şi Fanfară, F.
Barbu a manifestat o accen-
tuată receptivitate şi deschidere
pentru relaţiile interculturale,
colaborând cu formaţiile muzi-
cale reprezentative ale entităţi-
lor etnice minoritare lugojene.

În acest spirit a dirijat, episo-
dic, Corul evreiesc „Hazamir”
(a prezentat melomanilor chiar
şi o variantă în limba ebraică a
vestitei Ana Lugojana!) şi co-
rala bărbătească Schubertbund. 

Într-o perioadă marcată de
un necontenit efort de impu-
nere a valorilor muzicii culte
româneşti, Filaret Barbu şi-a
asumat importantul rol de cro-
nicar muzical al urbei, consem-
nând şi comentând principalele
evenimente artistice. Dacă Ti-
mişoara avea deja cronicari
muzicali consacraţi, la Lugoj,
F. Barbu a fost acela care a in-
augurat publicistica muzicolo-
gică, fiind cel dintâi cronicar
muzical care, în crochiurile
sale, a redat cu profesionalism
atmosfera memorabilelor reci-
taluri ale lui George Enescu.
Urmând exemplul confraţilor
săi din Timişoara, F. Barbu va
edita, la Lugoj, începând cu
anul 1927, „Revista Corurilor
şi Fanfarelor Române din
Banat”, publicaţie singulară în
peisajul vieţii muzicale româ-
neşti bănăţene, care va reflecta
cu fidelitate amploarea şi efer-
vescenţa emulaţiilor corale din
spaţiul cultural zonal. Ca mem-
bru fondator al Societăţii Filar-

monice (1927) şi director al
Conservatorului de Muzică din
Lugoj (instituţie fondată în
1929), F. Barbu a desfăşurat o
activitate de pionierat, prin care
a contribuit la sporirea prestan-
ţei şi nobleţei culturale a oraşu-
lui său natal.

Prin creaţiile sale lirice (ba-
letul Ăl mai tare om dîn lume,
după poezia omonimă a lui
Victor Vlad Delamarina, opere-
tele Pintea Viteazul, Plutaşii de
pe Bistriţa ş.a.), muzicianul lu-
gojean, continuând bogata tra-
diţie iniţiată de Tiberiu
Brediceanu, a inaugurat o nouă
abordare componistică, depă-
şind tonul idilic şi conferind
dramaturgiei textului, dar şi
celei muzicale mai mult rea-
lism.

Autorul operetei Ana Lugo-
jana se înrudea cu marile fami-
lii lugojene: cu Bredicenii, cu
familia Vlad, şi chiar cu Traian
Vuia. De asemenea, avea afini-
tăţi familiale, prin alianţă, şi cu
Lucian Blaga, ceea ce poate ex-
plica, parţial, tonul efuziv al
corespondenţei purtate cu auto-
rul Mirabilei seminţe şi marea
prietenie ce i-a legat de-a lun-
gul timpului. Anii petrecuţi de
Blaga la Lugoj (1924-1926),

înainte de a fi numit ataşat cul-
tural la Legaţia României din
Varşovia, e foarte posibil să îi
fi prilejuit dese contacte cu di-
rijorul şi compozitorul lugo-
jean.

În cea mai veche epistolă
identificată din corespondenţa
purtată cu Filaret Barbu, expe-
diată din Berna în 14 martie
1932, Blaga îl felicita pe muzi-
cianul lugojean după succesul
memorabilului concert susţinut
de Reuniunea Română de Cân-
tări şi Muzică, în 26-27 februa-
rie 1932, la Radio Bucureşti şi
pe scena Ateneului Român din
Capitală, la invitaţia lui Mihail
Jora, la un an de la moartea lui
Ion Vidu. Lectura unei alte
scrisori, expediate de Blaga
muzicianului lugojean în 1960,
cu un an înainte de „marea tre-
cere”, ne prilejuieşte aflarea
unor detalii privind vechea şi
profunda amiciţie dintre cei doi
interlocutori, dar şi detaliile
unui proiect iniţiat de poetul-fi-
lozof. Blaga îl ruga pe F. Barbu
să contribuie la completarea şi
orchestrarea operei comice Ţi-
ganiada (cuprinzând citate din
folclorul ţigănesc), după un li-
bret de Ioan Danu, în vederea
unei posibile puneri în scenă.

Exprimându-şi încrederea în
profesionalismul lui F. Barbu,
Blaga îi scria, asumându-şi
rolul de iniţiator al proiectului:
„Îţi cunosc succesele în acest
domeniu, pentru cari te felicit
din toată inima. Am convinge-
rea că eşti cel mai indicat să
realizezi acest plan, al cărui
autor mă socot.”

Următoarele scrisori, expe-
diate de Blaga lui F. Barbu în
cursul aceluiaşi an, se axează,
cu obstinaţie, pe o tematică
identică: rezolvarea „chestiunii
Ţiganiadei”, o problemă, se
pare, stringentă pe agenda de
lucru a poetului, a cărei rezol-
vare devenise imperioasă. 

Proiectul a rămas, din păcate,
nefinalizat, iar premiera operei,
aflate într-o variantă pentru
pian, s-a amânat sine die.

Dr. Constantin-T. Stan

Filaret Barbu şi Lucian Blaga

Conform Legii nr. 272/
2004 privind protecţia şi pro-
movarea drepturilor copilu-
lui, republicată în Monitorul
Oficial cu numărul 159 din
data de 5 martie 2014, copilul
al cărui părinţi se află la
muncă în străinătate benefi-
ciază de protecţie specială. În
acest sens, exercitarea autori-
tăţii părinteşti se transferă pe
perioadă determinată  de
maxim un an, unei alte per-
soane din familia extinsă, să
aibă minimum 18 ani şi să în-
deplinească condiţiile mate-
riale şi garanţiile morale

necesare creşterii şi îngrijirii
unui copil.

Părintele care exercită singur
autoritatea părintească sau la
care locuieşte copilul, care ur-
mează să plece la muncă în
străinătate, are obligaţia de a
notifica această intenţie servi-
ciului public de asistenţă so-
cială de la domiciliu, cu
minimum 40 de zile înainte de
a părăsi ţara. Notificarea va
conţine, în mod obligatoriu,
desemnarea persoanei care se
ocupă de întreţinerea copilului
pe perioada absenţei părinţilor
sau tutorelui, după caz. Confir-

marea persoanei în întreţinerea
căreia rămâne copilul se efec-
tuează de către instanţa de tu-
telă, în conformitate cu
normativele legale. Acordul
persoanei căreia urmează să-i
fie delegată autoritatea părin-
tească se exprimă de către
aceasta personal, în faţa instan-
ţei. Cererea se soluţionează în
procedură necontencioasă, po-
trivit Codului de procedură ci-
vilă. Soluţionarea cererii de
delegare a drepturilor şi îndato-
ririlor părinteşti se face în ter-
men de 3 zile de la depunerea
acesteia.

D.A.S.C. Lugoj asigură per-
soanelor desemnate consiliere
şi informare cu privire la răs-
punderea pentru creşterea şi
asigurarea dezvoltării copilului
pe o perioadă de 6 luni, pentru
a se preveni situaţii de conflict,
neadaptare sau neglijenţă în re-
laţia cu minorul. De asemenea,
autoritatea administraţiei pu-
blice locale poate iniţia, în li-
mita bugetului aprobat,
campanii de informare a părin-
ţilor, în vederea:

a) conştientizării de către pă-
rinţi a riscurilor asumate prin
plecarea lor la muncă în străină-
tate;

b) informării părinţilor cu
privire la obligaţiile ce le revin
în situaţia în care intenţionează
să plece în străinătate.

Maria Elena Stămurean

Protecţia copilului cu părinţi plecaţi
la muncă în străinătate

Legea nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modifi-
carea şi completarea art. 59 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drep-
turilor persoanelor cu handicap vine în folosul
persoanelor cu handicap a căror afecţiune a ge-
nerat deficienţe funcţionale şi/sau structural -
anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot
urma programe de recuperare şi pentru care co-
misia de evaluare a stabilit un termen permanent
de valabilitate a certificatului de încadrare în
grad şi tip de handicap. Această categorie nu tre-

buie să se mai prezinte pentru reevaluare la struc-
turile competente în domeniu, cu excepţia urmă-
toarelor situaţii expres prevăzute de lege:

a) dacă solicită acest lucru ca urmare a agra-
vării condiţiei lor medico-psihosociale;

b) dacă sunt convocate de către structurile
competente în cazul existenţei unor suspiciuni
justificate privind încălcarea prevederilor le-
gale referitoare la încadrarea în grad şi tip de
handicap.

Maria Elena Stămurean

Modificare legislativă pentru
persoanele cu handicap

În data de 26 mai 2014, cu
prilejul aniversării a 100 de ani
de viaţă, dl. Vaida Atanasiu a
primit vizita autorităţilor locale,
în persoana primarului Francisc
Boldea şi a reprezentanţilor Di-
recţiei de Asistenţă Socială Co-
munitară. Primarul
municipiului i-a înmânat sărbă-
toritului o diploma de excelenţă
“Vârsta de aur”, un premiu în
bani, un buchet de flori şi un
tort aniversar. 

Sărbătoritul şi-a dedicat viaţa
carierei de profesor de matema-
tică, dar şi familiei, în luna oc-
tombrie a acestui an urmând să
celebreze nunta de diamant,
marcând cei 75 ani de căsnicie
neîntreruptă alături de dna.
Cornelia, despre care vorbeşte
doar la superlativ:  „De 75 de
ani ne-a dat Dumnezeu puterea
să fim împreună până în ziua de

azi şi ne iubim tot aşa de mult”.
De menţionat faptul că dl.

Vaida Atanasiu este al doilea
bărbat sărbătorit de municipali-
tate pentru împlinirea vârstei de
100 de ani, în această situaţie

fiind şi alte trei persoane de sex
feminin care au fost sărbătorite
în ambient festiv de la momen-
tul instituirii premiului „Vârsta
de aur”.

Maria Elena Stămurean

Un secol de viaţă



iunie 2014

Pe scurt
l S-a încheiat licitaţia pentru branşamen-

tele la apă, fiind desemnată pentru execuţia lu-
crărilor o firmă din Oradea. 
l Va avea loc desfăşurarea unui concurs

naţional de soluţii pentru reabilitarea clădirilor
din Centrul istoric - Piaţa J.C. Drăgan, tronso-
nul 2 (clădirile situate în zona Podul de Fier –
strada Andrei Şaguna).
l Municipalitatea va achiziţiona 10 căsuţe

de lemn pentru Sărbători. Se preconizează
montarea lor în Piaţa J.C. Drăgan, în preajma
Sărbătorilor de iarnă.
l Se va achiziţiona un cort de prim ajutor

care la nevoie va fi montat în centrul oraşului.
l În perioada următoare vor fi achiziţionate

4 din cele 8 foişoare prevăzute a fi montate în
acest an în cartierele oraşului.

l S-a încheiat licitaţia pentru desemna-
rea executantului lucrărilor la etapa a doua de
asfaltare a străzilor.
l Primăria Municipiului Lugoj a achi-

ziţionat 40 de calculatoare pentru a înlocui
o parte din cele care sunt utilizate în pre-
zent în instituţie. Această achiziţie a fost
necesară pentru că majoritatea calculatoa-
relor folosite au o vechime de peste 10 ani
şi nu mai corespund cerinţelor actuale de
lucru.
l În parcul din cartierul Micro 5 au fost in-

stalate şapte aparate de fitness în aer liber, două
mese de tenis de masă şi două mese pentru şah
şi table. Tot în acea zonă, va avea loc montarea
unui teren sintetic de sport.
l În centrul rezidenţial din Tapia se lu-

crează la cele 3 străzi, după care se va asigura
alimentarea cu energie electrică.
l Se fac demersuri pentru alimentarea cu

energie electrică a Noului Centru Social din
Dealul Viilor

Primarul Francisc Boldea s-a adresat celor pre-
zenţi, a mulţumit pentru participarea numeroasă
şi a oferit detalii legate de podul pietonal. Au vor-
bit apoi Titu Bojin, Preşedintele Consiliului Ju-
deţean Timiş şi senatorul Ilie Sârbu.

A urmat slujba de sfinţire a podului susţinută
de protopopul Lugojului Ioan Cerbu după care a
fost tăiată panglica şi a avut loc prima traversare

a podului de către oficialitaţi. În continuare podul
a fost deschis pentru toti cei prezenţi. Manifestă-
rile au inclus un spectacol folcloric, susţinut de
ansamblul „Lugojana”, un inedit concurs de ră-
ţuşte organizat de către asociaţia „Rotaract”, un
concert al trupei lugojene Left Overs, iar seara a
fost încheiată de un splendid foc de artificii.

Aurel Jurubiţă

A fost inaugurat noul Pod Pietonal
Miercuri, 21 mai cu începere de la orele 19.00, în apropie-

rea  Bazei Ştrand din oraş au avut loc o serie de  mani-
festări privind inaugurarea noului Pod Pietonal care

leagă cartierul Ştrand de zona Pieţei Agroalimentare. Evenimen-
tul s-a bucurat de o participare deosebit de numeroasă în rândul
populaţiei din oraş. De asemenea, au luat parte o serie de perso-
nalităţi din conducerea judeţului precum şi oaspeţi de seamă din
judeţele învecinate, primari, deputaţi, senatori.

Portofoliu de proiecte stabilit de Municipalitate
Municipalitatea va iniţia o colaborare cu o firmă de consultanţă în vederea accesării de fonduri

europene. „Am stabilit un portofoliu de proiecte pe care am dori să le realizăm, în măsura în care
va fi posibil în perioada următoare, cu fonduri europene nerambursabile. Odată cu lansarea noii
tranşe de fonduri structurale,  împreună cu firma de consultanţă vom încerca să obţinem finanţare
pentru următoarele proiecte: Sistematizarea platoului Casei de Cultură a Sindicatelor, Reabilitarea
centrului istoric Piaţa J.C. Drăgan, Realizare Centru de agrement zona Făgetului-herghelie, Rea-
bilitarea zonei pietonale a oraşului - str. Andrei Mocioni, Realizarea unui foraj de mare adâncime
în zona Ştrandului municipal, Reabilitarea monumentului istoric Turnul Sf. Nicolae, Izolarea ter-
mică a blocurilor, Centru de colectare şi procesare a legumelor şi fructelor, Mansardarea Liceului
Tehnologic Aurel Vlaicu şi Finalizarea lucrărilor de la Grădiniţa din cartierul Eftimie Murgu”, a
precizat edilul şef. Stabilirea portofoliului de proiecte face parte din preocupările municipalităţii
în vederea întâmpinării cum se cuvine a noilor oportunităţi de finanţare care vor veni odată cu lan-
sarea celei de a doua tranşe de fonduri structurale ce vor putea fi accesate prin întocmirea de pro-
iecte în perioada 2014-2020. Aurel Jurubiţă

Joi, 5 iunie 2014, de la orele 14.00,  în Sala
de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj a
avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Lugoj. Au fost dezbătute
şi aprobate următoarele proiecte de hotărâri:

Rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
Aprobarea contului de execuţie pe trimestrul

I al anului 2014. 
Aprobarea Caietului de sarcini şi a Devizului

general pentru obiectivul de investiţie “Bazin
acoperit - execuţie”  - lucrări suplimentare. 

„ Este vorba de cea mai mare rectificare po-
zitivă a bugetului, având valoarea de 4,2 mi-

lioane lei. Cea mai mare sumă (1889,50 mii lei)
va fi destinată proiectului european de la Spi-
talul Municipal Dr. Teodor Andrei. La învăţă-
mânt vor merge 429 mii lei pentru cheltuieli
materiale, la S.A.I.D.P din cadrul primăriei 310
mii lei pentru încălzire, iluminat şi închirierea
cortului din piaţa provizorie, la D.A.S.C 549 mii
lei, pentru investiţii 1.174 mii  lei, iar pentru Lo-
cuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică 742 mii
lei. Din valoarea totală a sumei cu care va fi
rectificat bugetul, în jur de 800 mii lei provin
din recuperarea TVA-ului”, a declarat primarul
Francisc Boldea. Aurel Jurubiţă

Rectif icare a bugetului local

Va începe reabilitarea interiorului 
Teatrului Municipal 
Traian Grozăvescu

La începutul lunii iunie, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj a avut
loc şedinţa tehnică privind reabilitarea interiorului Teatrului Municipal
Traian Grozăvescu. Au fost stabilite detaliile pentru interior, iar lucrările
vor începe de la 1 iulie. A fost de asemenea, stabilită ordinea în care vor

fi abordate lucrările de reabilitare, respectiv tavanul şi oglinda de la intrare apoi mobilierul, tapiţeria, pereţii
şi în ultima perioadă lojele. Executantul lucrărilor este firma Sincron din Sibiu, care are o importantă experienţă
în domeniu. Lucrarea va fi una multianuală, în prima fază fiind prevăzută în buget suma de 3 milioane lei.

Aurel Jurubiţă



iunie 2014

Muzeul de Istorie, Etnografie șiArtă Plastică din Lugoj a iniţiat, înultimii ani, în colaborare cu școliledin municipiu, programe educa-tive adresate elevilor de la toatenivelurile de învăţământ, care auatras prin calitatea lor un numărmare de participanţi. Colaborareadintre cele două tipuri de institu-ţii, muzeu - școală, are deja o tra-diţie bazată pe identificareanecesităţilor de educaţie și in-struire ale elevilor și pe organiza-rea de programe ce completeazăcurricula școlară. Pornind de la aceste conside-rente, prof. Medina Săvulescu(Școala Gimnazială Nr.3) a propusun proiect de parteneriat întreMuzeul de Istorie, Etnografie șiArtă Plastică Lugoj (coordonatormuzeograf Daciana Vuia) și Școala

Gimnazială nr.2 (coordonator prof.Dana Petrovici), Școala Gimnazialănr.3 (coordonator prof. Medina Să-vulescu), Școala Gimnazială nr.5(coordonator prof. Marcela Balint)și Școala Gimnazială AnișoaraOdeanu (coordonator prof. MihaiVoichescu). Intitulat ȘCOLI ȘI DAS-CĂLI LUGOJENI, proiectul are cascop promovarea valorilor istorieilocale prin cunoașterea și desco-perirea de către elevi a  spirituluiidentitar și a vechimii fiecăreișcoli, în cadrul prestigiosuluiînvăţământ lugojean de odinioară. În ideea unei mai bune colabo-rări între elevi, profesori și mu-zeografi, demersul nostru aplanificat, pe data de 28 mai 2014,la Galeria Pro Arte, manifestareaPovestea școlii mele – etapă aacestui  proiect de parteneriat,

prilejuită de sărbătorirea ZileiÎnvăţătorului. Programulactivităţilor a cuprins două pre-zentări Power Point legate de isto-ricul unora dintre cele mai vechișcoli din Banat (Școala Gimnazialănr.3 și Școala Gimnazială AnișoaraOdeanu), de prestigioasa activitatedidactică a unor dascăli renumiţi (I.Vidu, G. Joandrea, G. Onae), dar șipersonalităţile care au frecventatodinioară aceste instituţii și careau marcat în timp, viaţa culturalăși politică a Lugojului (C. Bredi-ceanu, A.C. Popovici, G. Dobrin, V.Simonescu, I.P. Bănăţeanu, V.V De-lamarina, F. Barbu etc.). EleviiȘcolii Gimnaziale nr.2 au prezentatîn faţa colegilor un reușit  momentartistic bazat pe propiile lorcreaţii poetice.
Daciana Vuia

Parteneriat între Muzeul de Istorie şi şcoli din oraş

Iată-ne ajunşi la cea de-a patra ediţie
a “Conferinţelor de vineri” de la Lugoj,
proiect cultural şi literar iniţiat de eru-
ditul scriitor şi traducător Simion Dă-
nilă – redactor-şef adjunct al revistei
“Banat” din Lugoj –, iniţiativă susţi-
nută de Cenaclul literar “Anotimpuri”
al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj – condus de poetul Ion Oprişor
– şi de revista lugojeană “Actualitatea
literară” – editată de poetul Nicolae Si-
lade. 

“Conferinţele de vineri” de la Lugoj
au loc în ultima zi de vineri a fiecărei
luni şi sunt susţinute de personalităţi
ale vieţii culturale şi literare.

La a patra ediţie a “Conferinţelor de
vineri” de la Lugoj, din data de 30 mai

2014, a conferenţiat scriitorul şi jurna-
listul Laurenţiu Nistorescu, care a sus-
ţinut teza cu tema “Literatura
străromână în context istoric şi cultu-
ral”; alături de el a vorbit şi lect. univ.
dr. Călin Timoc – Universitatea de Vest
din Timişoara, arheolog specialist în
cadrul Serviciului de Arheologie al Mi-
nisterului Culturii. Laurenţiu Nisto-
rescu este membru al Filialei Timişoara
a Uniunii Scriitorilor din România, co-
ordonator al suplimentului cultural
„Paralela 45” al cotidianului „Renaşte-
rea bănăţeană” din Timişoara, director
al Centrului de Studii Daco-Romanis-
tice „Lucus” din Timişoara şi membru
al Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni Timi-
şoara. Această întâlnire culturală din

cadrul “Conferinţelor de vineri” de la
Lugoj a fost onorată de prezenţa dom-
nului prof. dr. Lucian Ionică – Univer-
sitatea de Vest din Timişoara, scriitor
şi membru al Filialei Timişoara a Uni-
unii Scriitorilor din România – şi de
domnul ing. Daniel Haiduc – secretar
al Centrului de Studii Daco-Romanis-
tice „Lucus” din Timişoara.

Invitata celei de a cincea ediţii a
“Conferinţelor de vineri” de la Lugoj,
care va avea loc vineri, 27 iunie 2014,
este doamna prof. Simona Avram –
Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”
Lugoj, vicepreşedinta Asociaţiei Banat
Art – care va susţine conferinţa cu tema
“Cunoaştere şi comunicare”.

Adriana Weimer

„Conferinţele de vineri” de la Lugoj

În cadrul manifestărilor dedicate aniver-
sării a 680 de ani de la prima atestare a
Lugojului, Primăria Municipiului Lugoj,
Biblioteca Municipală Lugoj, Asociaţia
Banat Art şi Casa de Cultură a Munici-
piului Lugoj au organizat marţi, 20 mai
2014, o întâlnire cu distinsul prof. univ.
dr. Victor Neumann, care a susţinut con-
ferinţa: „Lugojul în epoca reformelor lui

Iosif al II-lea”. 
Întâlnirea s-a bucurat de prezenţa Pri-

marului Municipiului Lugoj, prof. ing.
Francisc Boldea, care, prin discursul său,
a deschis seria manifestărilor culturale şi
a lansărilor de carte care se vor desfăşura
de acum în generosul spaţiu al Cinemato-
grafului „Bela Lugosi” din Lugoj – recent
inaugurat (fostul cinematograf „Victoria”),

cu o dotare tehnică şi estetică de excepţie.
În continuare, prof. Simona Avram a

ţinut un laudaţio despre esenţa activităţii
ştiinţifice a domnului prof. Victor Ne-
umann; moderatorul întâlnirii: Henrieta
Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale
Lugoj.

Victor Neumann (născut la Lugoj)
este istoric şi filozof al culturii, profesor
de istorie modernă a României şi istorie
modernă a Europei la Facultatea de Li-
tere, Istorie şi Teologie a Universităţii de
Vest din Timişoara; este actualul direc-
tor al Muzeului de Artă din Timişoara;
este autorul unor cărţi de referinţă în do-
meniul istoriei şi al teoriei istoriei şi di-
rector (din 2008) al Şcolii Doctorale
Internaţionale de Istorie Conceptuală
„Reinhart Koselleck” din cadrul Univer-
sităţii de Vest din Timişoara; a contribuit
cu articole şi studii la numeroase reviste
ştiinţifice şi volume colective de presti-
giu din România şi din lume (SUA,
Marea Britanie, Germania, Franţa, Un-
garia, Serbia, Bulgaria, Israel); pentru
deosebita sa contribuţie ştiinţifică, a pri-
mit premii şi distincţii în activitatea di-
dactică şi artistică. 

Adriana Weimer

Întâlnire cu prof. univ. dr. 
Victor Neumann, la Lugoj

Concert „Anotimpuri 
muzicale” la Lugoj

Asociaţia Banat Art,
Asociaţia Art Time şi
Casa de Cultură a Muni-
cipiului Lugoj au organi-
zat luni, 2 iunie 2014, de
la ora 19.00, în Sala Tea-
trului Municipal “Traian
Grozăvescu” din Lugoj,
spectacolul “Anotimpuri
muzicale”.

A interpretat Art
Kammerochester (24 de
artişti instrumentişti) şi
soliştii: Corina Murgu
(vioară), Dan Patacă (ba-
riton), Narcisa Brumar
(soprană), Gabriela Var-
vari (Mezzosoprană),
Cristian Bălăşescu
(tenor). Moderatorul
spectacolului a fost bari-
tonul Cristian Rudic, iar
dirijorul Mihaela Silvia
Roşca. Programul a cu-
prins piese instrumentale
(“Anotimpurile” de An-
tonio Vivaldi) şi piese
vocale: arii şi duete din
opere şi operete.

Adriana Weimer
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Primăria Municipiului Lugoj şi
Consiliul Local Lugoj continuă şi în
acest an programul de acordare a bur-
selor municipale.

În conformitate cu Regulamentul de
acordare a burselor municipale, apro-
bat de Consiliul Local Municipal
Lugoj, pentru înscrierea în program
este necesar ca elevii din clasele V-XII
să participe la cel puţin o activitate ex-
tracurriculară.

În funcţie de specificul activităţilor
extracurriculare desfăşurate de
elevi, bursele municipale sunt divi-
zate în două categorii – burse muni-
cipale civic-culturale şi burse
municipale sportive, fiecare dintre
acestea având câte trei subcategorii:
de excelenţă - în valoare de 100
lei/lună, de performanţă - în valoare
de 75 lei/lună şi de merit - în valoare
de 50 lei/lună.

Elevii care s-au înscris în program
au optat pentru categoria de bursă,
iar departajarea lor pe subcategorii
s-a realizat pe baza notei finale ob-

ţinute, conform unui algoritm de cal-
cul, din performanţele educaţionale
şi activitatea extracurriculară.

Pe baza situaţiilor transmise de
Consiliile de Administraţie ale uni-
tăţilor de învăţământ de stat de pe
raza municipiului, Primăria Lugoj a
aprobat acordarea următoarelor ca-
tegorii de burse municipale: 52 de
burse civic-culturale, din care 17 burse
de excelenţă, 17 burse de performanţă,
18 burse de merit, respectiv 28 de
burse sportive, din care 12 burse de ex-
celenţă, 12 burse de performanţă şi 4
burse de merit.

Suma totală alocată burselor muni-
cipale pentru semestrul I al anului şco-
lar 2013-2014 este de 30.875 lei, din
care 19.375 lei pentru bursele munici-
pale civic-culturale şi 11.500 lei pentru
bursele municipale sportive.

Festivitatea de acordare a burselor
municipale a avut loc joi, 12 iunie, de
la ora 12.00, la Teatrul „Traian Groză-
vescu”.

Aurel Jurubiţă

Burse municipale pentru elevii lugojeni

În 2013 Primăria Lugoj împreună cu alte 6
oraşe europene a câştigat un proiect internaţional
cu fonduri nerambursabile privind cetăţenia ac-
tivă.

Proiectul intitulat From Active Citizenship to
EuroCitizenship - De la Cetăţenie activă la Eu-
roCetăţenie este finanţat de Comisia Europeană
prin Programul Europa pentru cetăţeni. Scopul
proiectului este acela de a încuraja cetăţenii ora-
şelor înfrăţite implicate în proiect să ajute la crea-
rea unei Europe mai interactive, a promova
cetăţenia UE prin schimburi de experienţă şi di-
versitate culturală. Obiectivul specific este acela
de a ajuta la găsirea de parteneri şi de a crea reţele
de parteneri. 

La finele lunii februarie, tot în cadrul acestui
proiect, o delegaţie de seniori din Lugoj a fost

prezentă la o altă activitate, un workshop organi-
zat în oraşul Přerov – Cehia, oraş partener în pro-
iect.

În  perioada 18-20 iulie 2014 municipiul Lugoj
va fi reprezentat de către o delegaţie  care va par-
ticipa la ultimele activităţi ale proiectului, o con-
ferinţă organizată în oraşul Bardejov din
Slovacia, întâlniri de lucru în oraşul Krynica din
Polonia, de asemenea partenere în proiect. Dele-
gaţia în frunte cu Primarul Municipiului Lugoj,
prof. ing. Francisc Boldea va avea în componenţă
5 consilieri municipali, un coordonator de proiect
din cadrul primăriei şi 8 dansatori din cadrul An-
samblului Folcloric Lugojana al Casei de Cultură
a Municipiului Lugoj însoţiţi de maestrul core-
graf Puiu Munteanu.

Aurel Jurubiţă

Delegaţie a municipalităţii 
la Bardejov - Slovacia şi Krynica- Polonia

În data de 29 mai, cu ocazia
Zilei Eroilor, Primăria Munici-
piului Lugoj şi Batalionul 183
Artilerie „Gen. Ion Dragalina”
în colaborare cu Asociaţia Na-
ţională Cultul Eroilor – Lugoj,
au organizat o serie de manifes-
tări, de omagiere a militarilor
care şi-au dat viaţa în cel de-al
Doilea Război Mondial. 

Cu începere de la ora 12.00
la Monumentul Eroilor din cel
de-al Doilea Război Mondial
(„Alfa şi Omega”) din Piaţa J.
C. Drăgan s-au desfăşurat eve-
nimente comemorative, cere-
monial religios şi militar şi
depuneri de coroane. În înche-
iere a avut loc defilarea  milita-
rilor de la Batalionul 183

Artilerie „Gen. Ion Dragalina”
şi a fanfarei.

Manifestările au continuat la
Monumentul Eroilor din Cimi-
tirul Ortodox şi la Monumentul
Ostaşului Necunoscut din Par-
cul Gării, unde s-a desfăşurat de
asemenea, ceremonialul religios
şi militar şi au avut loc depuneri
de coroane. Aurel Jurubiţă

Manifestări organizate 
cu ocazia Zilei Eroilor

Ca în fiecare an, cu prilejul
Zilei Internaţionale a Copilului,
Primăria Municipiului Lugoj,
în colaborare cu Clubul Copii-
lor şi şcolile din oraş,  au orga-
nizat o serie de manifestări
dedicate celor mici. 

Manifestările s-au desfăşurat
vineri, 30 mai, între orele 10.00

– 13.00, în Parcul „George
Enescu”. Au avut loc specta-
cole artistice, muzică şi dans şi
ateliere de artă (pictură pe faţă,
desene pe asfalt). De aseme-
nea, se vor desfăşura şi diverse
jocuri şi concursuri. În colabo-
rare cu Poliţia Municipiului
Lugoj a fost organizat şi un

concurs de îndemânare pentru
micii biciclişti.

În completarea acestor acti-
vităţi Asociaţia Amicus din Ti-
mişoara a organizat duminică 1
iunie, între orele 11.00-15.00,
tot în Parcul George Enescu,
manifestarea Orăşelul Copiilor.

Aurel Jurubiţă

Ziua Internaţională 
a Copilului la Lugoj

Iniţiativă lăudabilă
Până în prezent a fost asfaltat un prim tronson din strada Cloşca şi lucrările

avansează către sensul giratoriu. Municipalitatea a purtat discuţii cu familia Gicu

Stoian de pe strada Astalaş, în cadrul cărora această familie şi-a arătat disponibi-

litatea de a reabilita crucea de la intersecţia străzilor Gen. Dragalina, Astalaş,

Cloşca şi Crişan. „Salutăm această iniţiativă şi considerăm că acest gest va im-
pulsiona şi alte persoane sau instituţii din oraş pentru a se implica în preluarea
şi îngrijirea unor obiective, monumente, parcuri din oraş”, a declarat primarul

Francisc Boldea.
Aurel Jurubiţă
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului general pentru

obiectivul de investiţie “Amenajare teren minifotbal cu suprafaţă sintetică
şi împrejmuire”  - Cartier Micro V

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, “Amenajare teren minifotbal cu suprafaţă sintetică şi împrej-
muire”  - Cartier Micro V, conform Proiectului nr. 199/2014, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei teh-
nice.

Nr. 63 din 29.05.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar de la bugetul local pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ –

teritorială a municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar de la bugetul local pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a mu-
nicipiului Lugoj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
cu aplicare de la  01 ianuarie 2015.

Art.2 -  (1) Se constituie Comisia de evaluare în următoarea componenţă:
dl. consilier local  Bădina Nicu - membru;
d-na. consilier local  Grozav Gerlinde - membru;
dl. consilier local  Fărcăgeanu Adrian- membru;
dl. consilier local  Gaidoş Albin - membru;
dl. consilier local Pădurean Ioan - membru;
d-na/dl. funcţionar – membru;
d-na/dl. funcţionar – membru;
d-na/dl. funcţionar  _______secretar.

(2) Cei doi funcţionari şi secretarul comisiei vor fi desemnaţi prin dispo-
ziţie emisă de Primarul Municipiului Lugoj.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor  prezentei  hotărâri se încredinţează Bi-
roului management proiecte, programe.

Nr. 58 din 29.05.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la  

Bardejov – Slovacia şi  Krynica - Polonia

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Se aprobă deplasarea la Bardejov – Slovacia şi Krynica - Polonia, a
unei delegaţii oficiale, pentru a participa la proiectul internaţional “From active
citizenship to Eurocitizenship - De la cetăţenie activă la Eurocetăţenie” în pe-
rioada 17 - 20 iunie 2014, compusă din dl. Primar Francisc Constantin Boldea, dl.
Liviu Savescu în calitate de asistent manager în cadrul proiectului, dl. Claudiu
Lostun – şoferul instituţiei şi următorii consilieri locali:

dl. Bădina Nicu  - consilier local;
dl. Barboni Ioan - consilier local;
dl. Blidariu Ştefan - consilier local;
dl. Daminescu Porfir Dorel - consilier local;
dl. Savu Constantin -  consilier local;
Art.2. –  În aplicarea art.1 se alocă din bugetul local  suma de 5.200 lei din ca-

pitolul 51.02  „Autoritate Executivă”.
Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei

economice şi Biroului management, proiecte, programe.
Nr. 62 din 29.05.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la

Nisporeni – Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. –  Se aprobă deplasarea la Nisporeni – Republica Moldova a unei

delegaţii oficiale, pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul “Zilelor

oraşului Nisporeni”, care vor avea loc în perioada 31 mai -1  iunie 2014, compusă

din următoarele persoane:

1. dl. Nicu Bădina                                              - consilier local;

2. dl. Ioan Barboni                                             - consilier local;

3. dl. Aurel Anton                                              - şoferul instituţiei

Art.2. –  În aplicarea art.1 se alocă din bugetul local capitolul 51.02. “Au-

toritate Executivă”  suma de 2.600 lei.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-

recţiei economice şi Biroului management proiecte, programe.

Nr. 56 din 29.05.2014

HOTĂRÂREA
privind instituirea  “Zilei sportului lugojean”

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Cea de a doua duminică a lunii iunie se instituie ca “Ziua sportului
lugojean” .

Art.2. – În anul 2014 această acţiune se va desfăşura în data de 08.06.2014
pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Lugoj.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor  prezentei  hotărâri se încredinţează Ser-
viciului administrare şi întreţinere a domeniului public.

Nr. 57 din 29.05.2014
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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 ANUNŢ
Având în vedere că în ultima perioadă de timp pe raza Munici-

piului Lugoj s-au intensificat fenomenele meteorologice periculoase,

în special intensificări ale vântului şi chiar furtuni, care pot avea con-

secinţe asupra vieţii oamenilor şi bunurilor materiale, Primăria Mu-

nicipiului Lugoj solicită tuturor Asociaţiilor de Proprietari care au în

arondare blocuri cu acoperiş construit prin tema de proiectare, precum

şi toate celelalte blocuri la care s-au construit ulterior acoperişuri pe

bază de proiect cu autorizaţie de construcţie sau care nu au fost con-

struite în conformitate cu legislaţia în domeniu, luarea cât mai urgentă

a măsurilor privind verificarea, întreţinerea, repararea şi consoli-

darea acestor acoperişuri pentru ca acestea să poată rezista la o fur-

tună de amploare care ar putea avea loc, în scopul evitării unor

evenimente care se pot solda cu accidente umane şi cu pagube mate-

riale.

Menţionăm că asociaţiile constituite din locuinţe, aparta-

mente proprietate personală sunt direct responsabile în cazul pro-

ducerii unor asemenea accidente prin neluarea măsurilor

solicitate, şi sunt pasibile de despăgubiri aferente faţă de terţi.

Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere, atenţia

acordată şi buna colaborare.

Autorizaţia de construire este un document obligatoriu atunci
când cetăţeniii doresc să construiască, să consolideze sau să re-
pare o construcţie deja existentă. Sunt, totuşi, unele situaţii sta-
bilite prin lege în care acest act nu este necesar. 

Astfel, după cum se precizează în reglementări, se pot executa
fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura
de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul
arhitectural al acestora.

Este vorba de următoarele tipuri de construcţii:
l zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elemen-
tele de faţadă şi culorile clădirilor;

l reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordu-
rile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele pro-
prietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare
a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea
aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a con-
sumurilor de utilităţi;
l reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;

l reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare (tencu-
ieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin şi la
scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elemente-

lor constructive;
De asemenea, nu aveţi nevoie de autorizaţie nici dacă faceţi re-

paraţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când
nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie
interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golu-
rilor şi tâmplăriei, precum şi pentru zugrăveli şi vopsitorii interioare.

Faptul că autorizaţia de construire nu este necesară înseamnă că
cei care doresc să execute lucrările menţionate mai sus vor fi scutiţi
atât de obţinerea unei întregi documentaţii, cât şi de unele costuri sta-
bilite de Codul fiscal.

Mai exact, nu va fi nevoie de certificat de urbanism sau de avize
şi acorduri date de asociaţiile de proprietari sau de anumite instituţii
cu atribuţii în domeniu.

De asemenea, nu trebuie depus nici proiectul pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire, care se elaborează doar de colec-
tive tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre teh-
nice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii,
construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.

În ceea ce priveşte costurile, beneficiarii lucrării vor fi scutiţi de
taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, care variază, pentru
mediul urban, între 4 şi 12 lei. Acelaşi document, pentru mediul rural,
are o valoare egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul urban.

Totodată, nu se va plăti nici taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă
sau anexă la locuinţă, care este egală cu 0,5% din valoarea auto-
rizată a lucrărilor de construcţii.

Vasile Lazăr, preşedinte F.A.P. Lugoj

În atenţia proprietarilor
Pentru ce tipuri de lucrări NU este nevoie de autorizaţie de construire Pentru ce tipuri de lucrări NU este nevoie de autorizaţie de construire 
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Monitorul de Lugoj

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

publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a postului
vacant de ÎNGRIJITOR, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj - Direcţia
Administraţie Publică Locală - Compartimentul Administrativ - Gospodăresc.

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

posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:
l are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European
şi domiciliul în România;
l cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
l are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
l are capacitate deplină de exerciţiu;
l are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
l nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba practică se va desfăşura în data de 18.07.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine în data de

24.07.2014, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj 

– Compartimentul Resurse Umane până la data de 19.06.2014. 
Relaţii suplimentare la Compartimentul Relaţii cu Publicul, 

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

A căzut cortina peste ediţia
2013-2014 a campionatului
Ligii a 3-a. Formaţia lugojeană
Vulturii s-a clasat pe poziţia a
5-a, fiind devansată de Caran-
sebeş, Mama Mia Becicherecul
Mic, FC Hunedoara şi Pandurii
II Tg. Jiu. Gugulanii au promo-
vat în Liga a 2-a după o luptă
dusă până în ultimul minut al
campionatului în dauna ambi-
ţioasei Mama Mia Becicherec.

La sfârşitul lunii iunie va
avea loc Adunarea Generală a

FRF, unde se va stabili noul
format al Ligii a 3-a precum şi
componenţa seriilor, progra-
mul tur/retur şi data începerii
sezonului competiţional 2014-
2015. Marius Maier

Fotbal Liga a 3-a 
-  Final de campionat - 

Clasament final Liga a 3-a,
seria a 4-a, ediţia 2013-2014.

1. FC Caransebeş
- promovată în liga a 2-a

2. Mama Mia Becicherecul Mic     
3. FC Hunedoara
4. Pandurii II Tg. Jiu
5. CS VULTURII 2009 LUGOJ
6. Millenium Giarmata
7. Muncitorul Resiţa
8. SCM 2012 Resiţa
9. Ştiinţa Turceni
10. Jiul Rovinari
11. FC Avrig                                   -retrasă din campionat 
12. FC Mătăsari                              -retrasă din campionat

Volei feminin,
Divizia A1 

Conducerea CSM Lugoj a ajuns la o
înţelegere cu tehnicianul sârb Valerijan
Luka pentru a prelua conducerea tehnică
a formaţiei lugojene în următorul sezon.

Certe sunt în acest moment plecările
jucătoarelor din Serbia şi a Dianei Tă-
taru care va evolua în campionatul ur-
mător pentru CSM Bucureşti.
Conducerea clubului se află în aceste

zile în negocieri cu alte jucătoare care
să completeze lotul.

Preparatorul fizic Vasile Canea va ră-
mâne alături de formaţia lugojeană ur-
mătorul sezon pentru care şi-au dat
acordul şi sportivele Ionela Canea, res-
pectiv Laura Lungu.

Reunirea lotului este prevăzută în
jurul datei de 15 august 2014, până
atunci noua echipă tehnică urmând să
stabilească lotul cu care formaţia lugo-
jeană va aborda viitorul campionat.

Marius Maier

Importanţa acordată justiţiei în
cadrul statului austro-ungar este evi-
dentă şi  astăzi prin  impozantele
Palate de justiţie ridicate în oraşele
monarhiei. Amploarea şi diversita-
tea programelor de arhitectură deru-

late, majoritatea destinate unor clă-
diri publice cu funcţiune bine stabi-
lită (spitale, şcoli, imobile
adminstrative), au determinat spe-
cializarea unui grup restrâns de ar-
hitecţi, fiecare axat pe o anumită

categorie de imobile. 
Wagner Gyula(1851-1937) a fost

unul din cei mai experimentaţi arhi-
tecţi în proiectarea de tribunale şi în-
chisori de pe teritoriul Imperiului
Austro-Ungar, cu peste 150 de im-

obile dintre care amintim tribunalele
din Cluj, Dej, Makó şi Lugoj. Prin
monumentalitatea proiectelor sale
Wagner a reuşit să imprime respect
uneia dintre  instituţiile  fundamen-
tale ale statului.

Palatul de Justiţie din Lugoj con-
struit între 1901-1903 nu face ex-
cepţie. Clădirea masivă cu etaj,
compusă dintr-un corp principal de
formă poligonală, prezintă două
curţi interioare. Cele două faţade li-
bere înscrise în frontul stradal sunt
decorate la parter cu bosaje de zidă-
rie. Traveea centrală ieşită în rezalit
este supraînălţată faţă de restul clă-
dirii. Acoperişul este decorat cu
două cupole acoperite cu solzi de
zinc. La nivelul etajului I, în partea
centrală situată între cele două de-
croşuri ale traveei, se află trei feres-
tre mari cu ancadramente
semicirculare despărţite de două co-
loane masive cu capiteluri compo-
zite. Câmpul dintre coloane este
decorat cu două reprezentări zoo-
morfe (bufniţe). Simetria  faţadei
este realizată  prin  plasarea a câte
şapte ferestre de o parte şi cealaltă a
corpului central. Ferestrele semicir-
culare ale etajului, închise în che-

nare decorative sunt în contrast cu
ancadramentele simple dreptun-
ghiulare ale parterului. Intrarea prin-
cipală este flancată de doi pilaştri
adosaţi cu capiteluri dorice care sus-
ţin un fronton întrerupt. 

Monumentalitatea clădirii este
accentuată prin încununarea travee-
lor ieşite în rezalit, la nivelul acope-
rişului, cu atice sub formă de
balustrade. Planul clădirii conceput
încă din anul 1895 a suferit comple-
tări repetate  din partea Ministerului
de Justiţie. Edificarea a fost tergiver-
sată atât din cauza costurilor iniţiale

ridicate cât şi din pricina amplasa-
mentului care a fost schimbat de mai
multe ori. Iniţial s-a dorit edificarea
clădirii pe malul Timişului dar din
cauza masivităţii sale nu s-a realizat.

Ministerul Justiţiei a alo-
cat din bugetul anual suma de
500.000 de coroane pentru începe-
rea lucrărilor de construcţie. Imobi-
lul, inaugurat în anul 1903, a fost
edificat pe Str.Timişorii pe locul
unde a existat înainte casa şpanului
erarial (funcţionar al statului însăr-
cinat cu colectarea impozitelor).

Oliviu Cristian Gaidoş

Palatul de Justiţie din Lugoj 


