
Cetăţean de
Onoare 
al Lugojului
premiat
internaţional

Festivalul 
„Pe tine
Doamne,
Te lăudăm”

pag. 4 pag. 5

A fost inaugurată noua
Secţie 
de Primiri
Urgenţe

pag. 3

Nr. 62, iulie 2014

După ce două
importante
obiective de

investiţii, Cinemato-
graful şi Podul Pieto-
nal  au fost deja
finalizate în lunile
anterioare, în cu-
rând, la mijlocul
lunii august, se vor
încheia lucrările la
noul Bazin acoperit
care se va numi 
Centrul SPA Lugoj.

Lucrările la acest obiectiv se
desfăşoară din plin. Au fost
montate geamurile laterale ale
faţadei şi în prezent se mon-
tează ultima parte a pereţilor
exteriori. S-au realizat hidroizo-
laţiile la bazine şi urmează

montarea linerului.
Centrul SPA va avea un

bazin de 25 m lungime şi 12,5
m lăţime, cu o adâncime cu-
prinsă între 1,6 şi 1,9 m. Noul
complex de agrement va fi în
proprietatea Municipiului
Lugoj şi va fi administrat de

către Consiliul Local prin socie-
tatea Meridian 22, care va răs-
punde de activitatea Centrului,
încadrându-se în regulamentul
de funcţionare privind exploa-
tarea şi întreţinerea Centrului
SPA.

„Programul de funcţionare

al Centrului SPA va fi zilnic
între orele 10:00 şi 20:00, iar
sâmbăta şi duminica între 9:00
şi 15:00. Vom acorda reduceri
mari pentru copii, de la preşco-
lari până la cei din învăţământul
gimnazial. Vom organiza pe
sume modice cursuri de înot

pentru toate categoriile de
copii. Vom acorda prioritate
competiţiilor ce vor fi organi-
zate pentru copii şi juniori”, a
precizat primarul Francisc Bol-
dea.

Intrarea în Centrul SPA se va
face pe bază de legitimaţii, bi-
lete, brăţări electronice, abona-
mente sau contracte de
închiriere.

În prima parte a anului viitor,
după ce se vor finaliza şi lucră-
rile de modernizare a Ştrandu-
lui municipal, oraşul va
beneficia de un ansamblu de
agrement modern, lugojenii ne-
maifiind nevoiţi să parcurgă
sute de kilometri până la obiec-
tivele similare din ţara vecină,
Ungaria. 

Aurel Jurubiţă

Noul Centru SPA Lugoj tot mai aproape 
de a deveni realitate
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Serviciile sociale se oferă la domiciliul
persoanei asistate, în centre de zi sau în
centre rezidenţiale. În cazul serviciilor de
îngrijire personală la domiciliu, acordarea
acestora se planifică şi se programează în
vizite zilnice, săptămânale sau lunare, re-
partizate la intervale regulate. Acest tip de
îngrijire personală poate fi formală (se asi-
gură de persoana calificată, certificată pro-
fesional, în condiţiile legii) şi informală (se
asigură de membrii de familie, prieteni, ve-
cini sau o altă persoană necalificată care îşi
asumă responsabilitatea îngrijirii persoa-
nei). Persoana dependentă care necesită
asistenţă şi/sau supraveghere permanentă
poate beneficia de îngrijire zilnică acordată
la domiciliu, de îngrijitorul formal, pentru
maximum 8 ore/zi, consecutive sau repar-
tizate la intervale regulate pe parcursul
zilei.

În acest context, serviciile comunitare
pentru persoanele vârstnice se realizează
cu consimţământul acestora şi au în vedere
îngrijirea temporară sau permanentă la do-
miciliu, îngrijirea temporară sau perma-
nentă într-un cămin pentru persoane
vârstnice, îngrijirea în centre de zi, cluburi

pentru vârstnici, case de îngrijire tempo-
rară, apartamente şi locuinţe sociale, pre-
cum şi altele asemenea.

Conform legii, pentru asigurarea îngri-
jirii la domiciliu a persoanei vârstnice
aflate în situaţia de dependenţă sociomedi-
cală, stabilită potrivit grilei naţionale de
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,
consiliile locale pot angaja personal de în-
grijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă
sau normă întreagă, în funcţie de perioada
de îngrijire necesară a se acorda. Trebuie
menţionat că soţul şi rudele care au în în-
grijire o persoană vârstnică dependentă pot
beneficia de program lunar redus de lucru,
de o jumătate de normă, cu suportarea
drepturilor salariale pentru cealaltă jumă-
tate de normă din bugetul local, corespun-
zător salariului brut lunar al asistentului
social debutant cu pregătire medie. Timpul
cât soţul şi rudele au fost încadrate în
aceste condiţii se consideră, la calculul ve-
chimii în muncă, timp lucrat cu normă în-
treagă.

Persoanele vârstnice dependente benefi-
ciază de servicii de îngrijire personală
acordate în concordanţă cu gradul de de-

pendenţă în care se află şi nevoile indivi-
duale de ajutor, precum şi în funcţie de si-
tuaţia familială şi veniturile de care dispun.
Autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a asigura serviciile de îngrijire
personală acordate la domiciliu sau în cen-
tre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice
dependente singure ori a căror familie nu
poate să le asigure îngrijirea prin îngriji-
tori formali care beneficiază de facilităţi
şi servicii de suport, indemnizaţii, servi-
cii de consiliere, servicii de tip respiro şi
concediu de îngrijire, conform legii. La
nivelul Municipiului Lugoj, au rămas
doar doi angajaţi încadraţi în muncă
drept “îngrijitor persoane vârstnice la do-
miciliu”, deşi solicitarea este numeroasă
pentru acest gen de servicii. Persoanele
interesate să desfăşoare o atare activitate
trebuie să îndeplinească următoarele ce-
rinţe minime: studii generale, vechime în
muncă 6 luni, să fi absolvit cursul de cali-
ficare „îngrijitor persoane vâstnice”. Cu
actele doveditoare se pot prezenta la com-
partimentul Resurse umane din cadrul
DASC.

Maria Elena Stămurean

Îngrijirea persoanelor 
vârstnice la domiciliu

Dialog cu prof. univ.
dr. Victor Neumann,

la Lugoj
Interesantul dialog cu prof.

univ. dr. Victor Neumann – di-
rectorul Centrului de Studii
Avansate în Istorie al Universi-
tăţii de Vest Timişoara şi al Mu-
zeului de Artă Timişoara – a
avut loc marţi, 24 iunie 2014,
de la ora 19.00, la English Pub
Lugoj, şi a pornit de la cele mai
recente apariţii editoriale: Es-
says on Vederi România an In-
tellectual History (Institutul
European, Iaşi, 2013), Concep-
tul de naţiune la români şi un-
guri (Institutul European, Iaşi,
2013), Key Concepts on Ro-
manian History (CEU Press,

Budapest, 2013; traducerea în engleză a cărţii Istoria României
prin concepte, Polirom, Iaşi, 2010); întâlnirea a fost moderată de
prof. Simona Avram.

Domnul prof. univ. dr. Victor Neumann a mai fost de curând
prezent la Lugoj (marţi, 20 mai 2014),  în cadrul manifestărilor
dedicate aniversării a 680 de ani de la prima atestare a Lugo-
jului, întâlnire organizată de Primăria Municipiului Lugoj, Biblio-
teca Municipală Lugoj, Asociaţia Banat Art şi Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj, ocazie cu care a susţinut conferinţa: “Lugojul
în epoca reformelor lui Iosif al II-lea”.

Adriana Weimer

Povestea de succes a lui
Jakob Muschong, indus-
triaşul care şi-a ridicat im-
periul ad litteram
„cărămidă cu cărămidă”
reprezintă şi astăzi un
exemplu elocvent al dez-
voltării industriale a Bana-
tului, în cadrul monarhiei
dualiste din prima jumă-
tate a secolului al XIX-lea.
Spirit întreprinzător, Mus-
chong pornind de la fa-
brica din Lugoj, moştenită
de la socrul său Ştefan
Bohn, reuşeşte în câteva
decenii să acumuleze o
avere considerabilă impu-
nându-se în industria cen-
tral-europeană ca mare
producător de cărămizi şi
ţigle. În urma decesului lui
Muschong, survenit în
1923, substanţiala avere
(fabrici de cărămidă, “Fa-
brica de acid carbonic na-
tural Buziaş”, proprietăţi

imobiliare şi funciare
etc.) a fost moştenită de
cele trei fiice şi văduva
Margareta născută Bohn,
decedată în 1933. Aface-
rile familiei au fost con-
duse în România de cei
doi gineri, Elemer Patyan-
szky căsătorit cu Kathe-
rina şi Adalbert Szladek,
inginer-arhitect căsătorit
cu Margareta. La iniţiativa
celor doi a fost ridicat im-
punătorul edificiul din Str.
A. Mocionii, nr. 20-22
care astăzi adăposteşte
„Hotel Timiş”.Imobilul,
inaugurat în 1927, impro-
piu denumit „Palatul Mus-
chong”, a avut de la
început o funcţie comer-
cială fiind menit să adă-
postească  birourile
Fabricii de cărămidă şi
ţigle “Muschong J. & Co”.
Edificiul cu planul în L, cu
latura lungă pe Str. A. Mo-

cionii este compus din
subsol, parter, un etaj şi
mansardă. Faţadele de o
sobrietate contemporană

prevăzute cu ancadra-
mente simple de tencuială
sunt marcate la nivelul
frontonului de două baso-
reliefuri cu scene identice
reprezentându-i pe zeii
Mercur şi Dionyssos răs-
turnând belşugul din cor-
nurile abundenţei. Zona de
articulaţie a acelor faţade,
decorată cu 6 coloane mo-
numentale prevăzute cu
capiteluri corintice, mar-
chează intrarea principală
încadrând la etaj balconul
şi cele trei geamuri termi-
nate în semicerc. În plan
vertical putem observa o
elegantă trecere de la co-
loanele masive la cupola
hexagonală a imobilului
prin intermediul unei cor-
nişe putenic profilate şi a
unui nivel  mansardă de-
corat cu atlanţi.

În perioada interbelică
la nivelul etajului, deasu-
pra intrării trona înscrisul
„Muschong”, devenit
brand de succes asociat cu
cărămida de calitate.
Locul şi stilul imobilului
nu au fost alese la întâm-
plare. Promotorul acestui
proiect a fost cu siguranţă
ginerele lui Muschong,
Elemer Patyansky. Prove-
nit dintr-o familie cu ori-
gini nobile, acesta a fost
bine cunoscut lugojenilor
prin caracterul său bur-
ghez, mereu elegant, la
bordul maşinii sale marca
Buick. Acesta l-a însărci-
nat pe arhitectul şi con-
structorul Aladar
Ferenczik cu realizarea
planurilor imobilului  şi
executarea lor. Caracterul
monumental al Palatului
“Muschong” îl plasează
între realizările importante
ale arhitecturii lugojene,
un martor atipic al unei
perioade în arhitectură în
care se proclamase deja
moartea decoraţiei.

Oliviu Cristian Gaidoş

Palatul Societăţii „Muschong J. & Co” din LugojZiua universală a iei

În data de 23 iunie 2014, Complexul de servicii pentru
persoane vârstnice “Sf. Nicolae” din Lugoj a organizat o săr-
bătoare plină de cântec şi culoare, marcând în avans Ziua
universală a iei. Astfel, persoanele vârstnice asistate în ca-
drul Centrului de zi şi Căminului pentru persoane vârstnice
au îmbrăcat costume tradiţionale într-o superbă paradă a por-
tului popular, recreând atmosfera rustică tipic românească,
readucând în atenţia celor prezenţi la eveniment frumuseţea
inconfundabilă a unei valori autentice naţionale: costumul
popular.

Cu ocazia sărbătorii populare a Sânzienelor, o parte dintre
protagoniştii serbării de la Complexul de servicii pentru per-
soane vârstnice „Sf. Nicolae” au participat la Universitatea
Drăgan, petrecând alături de Clubul de Turism Concordia,
Ansamblul “Boldureanca” şi Ansamblul “Sânzienele”, într-
un spectacol cu muzică şi dans, într-o atmosferă plină de
voie bună şi motive tradiţionale româneşti. Drept recom-
pensă, au primit premii, diplome şi un abonament pentru un
an la ziarul „Redeşteptarea”. 

Reamintim că termenul “ie” este derivat din latinescul
“tunicae lineae” (tunică subţire purtată pe piele), fiind cu-
noscută, conform scrierilor latineşti ale vremii, încă din se-
colul al VI- lea, chiar şi din “Glossarium mediae et infimae
Latinitatis” al lui Du Cange. Se presupune, fără a se putea
preciza cu exactitate data apariţiei iei, că ar fi fost purtată de
către populaţia din cultura Cucuteni. Etnologii vorbesc des-
pre „însemne magice cusute cu grijă, care aveau menirea de
a proteja purtătorul de spiritele rele” şi despre faptul că ti-
nerele moşteneau de la bunicile lor sau de la mamele lor nu
doar arta meşteşugului popular, ci şi rugăciunile potrivite
care se spuneau obligatoriu îna-intea începerii torsului lânii,
a ţesutului sau a împletitului firelor. 

Privind cu ochii sufletului pur de român autentic, remar-
căm că dorul de tradiţie renaşte tot mai pregnant, iar iile
încep să îşi redobândească dreptul de a deţine un loc de cin-
ste chiar şi în vestimentaţia modernă, fiind purtată cu plăcere
de către doamnele mai mult sau mai puţin tinere, tot mai
mult în afara ariei evenimentelor cultural-artistice. Ia, în sim-
plitatea sa, reprezintă legătura noastră cu bunicele şi străbu-
nicele, dincolo de spaţiu şi timp, semnificând totodată
apartenenţa la un areal magic, cel al Sânzienelor, al ielelelor,
al ursitoarelor, al Babelor lui Martie, al Dragobetelui, Zbu-
rătorului şi căluşarilor. Maria Elena Stămurean
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Pe scurt
l În cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului
Lugoj de joi, 26 iunie, s-a hotărât
acordarea distincţiei Cheia Oraşu-
lui domnului Steven Ausnit, urma-
şul renumitului industriaş Max
Ausnit, pentru contribuţia la spriji-
nirea vieţii economice, sportive şi
sociale a municipiului Lugoj, cu
prilejul aniversării a 90 de ani de
viaţă.
l În prezent sunt date în execu-

ţie 5 foişoare care vor fi instalate
în cartiere ale municipiului după
cum urmează: Parcul din Micro V

lângă mesele de şah, pe Spl. 1
Decembrie 1918, în Micro IV,
lângă elementele de joacă şi fosta
centrală termică, în Micro I, lângă
fântână şi pe strada Timişorii, Nr.
110, în zona elementelor de joacă.
Aceste locaţii au fost stabilite de
comun acord cu preşedinţii Aso-
ciaţiilor de Proprietari din cartie-
rele respective.
l În prezent, în adăpostul mu-

nicipalităţii se află 152 de câini, iar
în cel al Asociaţiei Free Amely, 61
de câini. După ce Asociaţia va lua
încă 50 de câini din adăpostul ora-
şului situaţia va fi pe deplin rezol-
vată. În oraş au mai rămas în
libertate circa 30 de câini.

Vineri 27 iunie, la orele 11.00 a
fost dată în folosinţă noua Secţie de
Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului
Municipal „Dr. Teodor Andrei”.

Noua unitate reprezintă încununarea
eforturilor făcute în cadrul proiectu-
lui transfrontalier „Dezvoltarea asis-
tenţei medicale şi a atitudinii în

regiunea Mako şi Lugoj”, dintre Spi-
talul Municipal „Dr. Teodor Andrei”
şi Spitalul Clinic „Dr. Diosszilagyi
Samuel” din Mako – Ungaria. Acest

proiect a fost elaborat şi depus, în
cadrul Programului de Vecinătate
Ungaria – România 2007-2013. În
ultimul timp municipalitatea a inves-
tit o importantă sumă de bani în
acest proiect, sumă ce urmează a fi
recuperată în perioada următoare de
la Uniunea Europeană.

La eveniment au luat parte prof.
ing. Francisc Boldea, Primarul Mu-
nicipiului Lugoj, prof. dr. Marius
Raica, rectorul UMF Timişoara,
prof. dr. Horia Vermeşan, şeful Di-
recţiei de Sănătate Publică a judeţu-
lui Timiş, personalităţi, cadre
medicale.

Primarul Francisc Boldea s-a
adresat celor prezenţi, şi a evidenţiat
importanţa punerii în practică a
acestui proiect şi realizarea acestei
unităţi moderne de care vor benefi-
cia atât locuitorii municipiului cât şi
cei din împrejurimi. De asemenea,
edilul şef a reafirmat angajamentul
municipalităţii de a sprijini în mod
constant modernizarea spitalului.

Ceilalţi vorbitori au adresat felicitări
echipei de management pentru reali-
zarea acestui proiect, considerând
unanim că o unitate de primiri ur-
genţe moderne oferă condiţii deose-
bite de tratare a urgenţelor medicale
fiind deosebit de importantă pentru
orice instituţie spitalicească.

A urmat o scurtă slujbă de sfinţire
oficiată de protopopul Lugojului
Ioan Cerbu după care cei prezenţi au
vizitat noua secţie.

Noul compartiment include o sală
de aşteptare şi una pentru urgenţe şi
resuscitare, una pentru aparate gip-
sate, săli pentru mică chirurgie,
patru saloane şi o sală pentru depa-
razitare. Este asigurat accesul către
secţia de Radiologie şi cea de Medi-
cină Internă. Prin intermediul liftu-
lui se asigură transportul pacienţilor
în secţiile de Chirurgie şi Terapie In-
tensivă. Unitatea este operaţională,
primii pacienţi fiind deja primiţi şi
trataţi.

Aurel Jurubiţă

A fost inaugurată noua Secţie de Primiri Urgenţe
din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”

În această perioadă pe teritoriul oraşului
sunt în curs lucrări de modernizare a tro-
tuarelor şi de asfaltare a unor străzi. Refe-
ritor la modernizarea trotuarelor prin
dalare, au fost finalizate lucrările pe strada
Timotei Popovici şi sunt în curs lucrări pe
strada Ştefan cel Mare,  urmând apoi cele
de pe strada Kogălniceanu şi de pe aleea
principală din Cimitirul Ortodox. Se lu-
crează şi la modernizarea trotuarelor prin
asfaltare, fiind finalizate lucrările pe stră-
zile Corneliu Coposu şi Mihai Viteazu şi
partial pe Dobrogeanu Gherea.  Urmează
asfaltarea trotuarelor pe străzile Caragiale,
Titulescu, Grozăvescu, pe o parte şi finali-
zarea asfaltării pe strada Dobrogeanu Ghe-
rea.

În ceea ce priveşte asfaltarea străzilor
,sunt finalizate până în prezent străzile
Brânduşelor, Horia, C.D. Loga şi Cloşca.
Urmează asfaltarea străzii Crişan unde lu-
crările sunt în curs. De asemenea, tot în

acea zonă Consiliul Judeţean Timiş va mo-
derniza prin asfaltare porţiunea de drum de
la strada Hezeriş până la Centura ocoli-
toare. A fost dat şi ordinul de începere pen-
tru asfaltarea străzii G.A. Petculescu din

cartierul Balta Lată unde lucrările au înce-
put din această săptămână.

A fost finalizată şi licitaţia pentru a doua
etapă de asfaltare a străzilor din municipiu.

Aurel Jurubiţă

Se lucrează la modernizarea 
trotuarelor şi a străzilor din oraş

La noua Piaţă
Agroalimentară

se lucrează 
din plin

Se lucrează din plin şi la alt obiectiv important de investiţii menit
să schimbe din temelii şi să modernizeze oraşul. Este vorba de noua
Piaţă Agroalimentară a oraşului care va întregi ansamblul urban
pe care îl formează împreună cu noul Pod Pietonal şi complexul
de agrement din cartierul Ştrand, format din noul Centru SPA şi
Ştrandul municipal.

Lucrările de zidărie interioară sunt deja finalizate. De asemenea,
sunt realizate deja centrala termică şi anexele gospodăreşti. S-au
montat pereţii exteriori şi acoperişul. Urmează să se toarne betonul
la pardoseală. Sunt în curs şi lucrările de montare a luminatorului.

Dacă lucrările vor continua în acest ritm susţinut este posibil să
fie devansat termenul de finalizare a lucrărilor prevăzut iniţial în
preajma Zilei Naţionale. Aurel Jurubiţă

Municipalitatea intenţionează să de-
mareze o nouă investiţie. Este vorba despre rea-
bilitarea sălii de judo de la Grădiniţa cu
Program Normal Nr. 13, de pe strada Bucegi.
Lucrarea este multianuală, urmând să fie fina-
lizată în cursul anului viitor, iar suma investită
va fi de cca. 130.000 lei, sumă care va include
şi partea de încălzire şi realizare a vestiarelor.
„Am hotărât reabilitarea acestei săli pentru că
avem rezultate excelente la judo. Sperăm ca în
anii viitori să vină acasă şi doi sportivi valoroşi
ai oraşului, Corina Căprioru şi Ştefan Gheor-
ghiţă şi să se implice în pregătirea viitorilor
sportivi lugojeni”, a declarat primarul Francisc
Boldea.

Aurel Jurubiţă

Va fi reabilitată sala
de judo de la 

Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 13



iulie 2014

În fiecare primă duminică a lunii iulie a
fiecărui an, la Biserica Ortodoxă „Învierea
Domnului” din Lugoj se desfăşoară Festi-
valul Coral de Cântări Religioase „Pe Tine,
Doamne, Te lăudăm”, iniţiat de preotul ico-
nom stavrofor Mihai Sidei – parohul bise-
ricii. 

Astfel, iată-ne ajunşi la cea de-a V-a edi-
ţie a Festivalului “Pe tine Doamne, Te lău-
dăm” de la Lugoj, care s-a desfăşurat
duminică, 6 iulie 2014, de la ora 10.00, la
Biserica "Înalţarea Domnului" din Lugoj.

Programul celei de-a V-a ediţii a Festiva-
lului “Pe tine Doamne, Te lăudăm” de la
Lugoj s-a desfăşurat, după Sfânta Liturghie,
astfel: ora 10,00: Imnul Festivalului: Text:
“Pe Tine Te lăudăm; pe Tine Te binecuvân-

tăm; Ţie Îţi mulţumim Doamne, şi ne
rugăm Ţie, Dumnezeului nostru” (din Sf.
Liturghie); Cuvântul de Deschidere: prof.
ing. Francisc Boldea – Primarul Municipiu-
lui Lugoj; prezentarea programului: preot
iconom stavrofor Mihai Sidei – secretarul
Asociaţiei Culturale “Oppidus” Lugoj; 1.
Grupul elevilor de la Colegiul Naţional
“Iulia Haşdeu” şi Colegiul Naţional “Corio-
lan Brediceanu” Lugoj, coordonat de prof.
Corina Peia şi Alina Peia; 2. Corul de ca-
meră “Armonii” prof. Katy-Gianina Stru-
garu, eleva Alexandra Boghian, elevul
Andrei Becheru, cl. I; 3. Corul „Osana” al
L.T.C.O.R. Lugoj (dirijor: prof. Alina Ma-
rinela Bogoevici; 4. Grupul vocal „Sfinţii
Adrian şi Natalia” din Arad (dirijor:

prof. Adrian Ştefan Bugyi; 5. Corul Biseri-
cesc din comuna Glimboca – judeţul Caraş-
Severin (dirijor: ing. Ioan Gaşpar; 6. Corul
Parohiei “Bunavestire“ din Deva (dirijor:
Gelu Onţanu Crăciun; 7. Corul “Pro mu-
zica” din Gyula – Ungaria (dirijor: prof.
Adrian Ştefan Bugyi; 8. Corul Catedralei
Ortodoxe din Vârşeţ – Voivodina (dirijor:
Cristian Babuc; 9. recital folk: prof. Vasile
Gondoci din Lugoj; 10. recital vocal:
doamna Liliana Savu Badea din Buziaş; 11.
Recital vocal: preot Marian Mărcuş din  Ca-
ransebeş.

Programul muzical al acestei ediţii s-a în-
cheiat cu aprecierea juriului, care a fost fă-
cută de prof. univ. dr. Dumitru Jompan –
preşedintele juriului; Cuvântul de încheiere
i-a aparţinut domnului consilier eparhial
preot iconom stavrofor Zaharia Pereş; pre-
zentator: preot iconom stavrofor Mihai
Sidei – secretarul Asociaţiei Culturale “Op-
pidus” din Lugoj.

Juriul celei de-al V-a ediţii a Festivalului
Coral de Cântări Religioase „Pe Tine,
Doamne, Te lăudăm” a fost compus din:
prof. univ. dr. Dumitru Jompan – preşe-
dinte, preot prof. univ. dr. Vasile Petrică,
prof. dr. Constantin-Tufan Stan, diac. dr.
Ionuţ Arderean, prof. Katy-Gianina Stru-
garu, bibliotecara Adriana Weimer şi jurna-
listul Toni Boldureanu. 

Ca la fiecare ediţie, în finalul festivalului
toţi cei prezenţi în Biserica Ortodoxă „În-
vierea Domnului” din Lugoj au cântat
Imnul Festivalului: “Cuvine-se cu adevă-
rat”. Adriana Weimer

Festivalul „Pe tine Doamne, Te lăudăm”,
ediţia V-a – 2014 de la Lugoj

Juristul, economistul, scriitorul, publicis-
tul şi istoricul Petre Nemoianu s-a născut
pe 22 septembrie 1889 la Petrilova, în ju-
deţul Caraş-Severin, într-o veche familie
românească, a fost deputat şi Prefect de Se-
verin (Lugoj), deputat în timpul guvernării
Averescu, avocat în Baroul de Ilfov în pe-
rioada 1925-1948 şi în două rânduri minis-
tru al agriculturii şi domeniilor.

De numele său se leagă o serie de studii
şi lucrări de istorie cu privire la trecutul is-
toric al Banatului şi nu numai. Alături de
calităţile menţionate mai sus şi certificate
de diplome, Petre Nemoianu a fost şi un vi-
zionar al vremii sale, un bănăţean rămas
credincios provinciei natale, care a crezut
în dezvoltarea şi impunerea Banatului ca
zonă exemplu pentru întreaga ţară. Astfel,
în plin război (Al Doilea Război Mondial),
preocupat de dezvoltarea oraşului în care a
rezidat o anume perioadă, în ziarul Răsune-
tul din 13 august 1944, acesta publică un

articol intitulat Viitorul Lugojului în care
exprimă păreri personale despre direcţiile
ce ar trebui urmate pentru o dezvoltare ul-
terioară a urbei de pe Timiş. 

„Alături de cei ce cunoşteau importanţa
de altă dată sub raport provincial a acestui
oraş, în preocupările mele bănăţene m-am
întrebat şi eu adesea: care va fi viitorul Lu-
gojului, care din metropolă a Banatului de
ieri, azi a ajuns să concureze cu cele mai
paşnice şi cele mai anemice oraşe câmpe-
neşti. Mai întâi, centrul geografic al Bana-
tului actual este Lugojul, poziţie care, dacă
va fi accentuată şi prin trasarea de noi linii
de comunicaţie, ar îngădui posibilităţi pe
care, azi, nici nu le bănuim. Al doilea, Lu-
gojul este aşezat pe malurile Timişului, râul
cel mai mare din interiorul Banatului. Dar
apa lui este vămuită, în nemijlocita lui apro-
piere, la Coşteiu, nu în folosul lui, ci exclu-
siv în acela al Timişoarei. Stăvilarul de la
Coşteiu ar putea deci servi şi ca generator

de energie electrică. Prin construirea unei
uzini hidraulice s-ar rezolva şi problema
electrificării tuturor satelor din apropierea
Lugojului. 

Al treilea, examinând cu atenţie harta
Banatului vom vedea că, nici un alt centru
urban nu este înconjurat de atâtea sate, aşe-
zate în imediata lui apropiere, ca Lugojul.
Am numărat nu mai puţin de 15 asemenea
sate, situate la o distanţă ce variază între 3
şi maximum 7 km de Lugoj. Legând aceste
sate întreolaltă şi cu Lugojul, prin şosele as-
faltate, sau bine pietruite, lungimea totală a
lor n-ar depăşi 78 km. Aceste şosele de pe-
netraţie şi de centură ar apropia 15 sate de
Lugoj, dându-le caracter suburban, repre-
zentând 15 – 20.000 locuitori şi prin cari,
populaţia Lugojului s-ar apropia de cifra
impresionantă de 40.000 suflete. Avantajele
de ordin economic şi social ale acestor şo-
sele ar fi imense. Lugojul ar fi centrul ex-
clusiv de desfacere, sau de tranzit, pentru
toate produsele din această zonă, iar micile
existenţe din Lugoj, cari azi tânjesc prin
subsoluri sau mansarde şi-ar putea construi
un cămin omenesc şi propriu în comunele
suburbane. Având linii de comunicaţie
bune, circulaţia şi interpenetraţia s-ar ma-
nifesta în zeci şi sute de forme.

M-am simţit dator să împărtăşesc, prin
acest articol, bunele mele gânduri oraşu-
lui în care mi-am început viaţa matură şi
pe care, dacă Destinul mă va ajuta să mă
întorc vreodată între zidurile lui, aş dori
să-l găsesc în falnică înălţare, aşa cum l-
am văzut şi cum îl văd mereu, în clipele
mele nostalgice”.

Dr. Răzvan Pinca

Viitorul Lugojului. O interesantă viziune a unui
erudit istoric bănăţean

Expoziţia permanentă de 
etnografie a muzeului din Lugoj

Două module expoziţionale ale secţiei de etnografie din muzeu sunt
dedicate reconstituirii interiorului casei ţărăneşti din Banatul începutului
de secol XX – tinda şi camera de oaspeţi. 

Gospodăria cu curte închisă (de formă dreptunghiulară) şi tipul de casă
cu trei încăperi,  prispă şi acoperiş  în două ape, sunt caracteristice sub-
zonei etnografice a Lugojului din urmă cu un secol. 

Locuinţele, dispuse  perpendicular faţă de uliţele satului, urmează în
ordonarea interiorului, un amplasament tradiţional, cele trei încăperi fiind
dispuse pe un ax longitudinal, într-o desfăşurare planimetrică - tinda (bu-
cătăria), situată central este flancată de o parte şi de alta de camera de săr-
bătoare (dispusă spre stradă), respectiv camera de lucru (odaia de locuit,
dispusă spre grădină). 

Tinda, numită în limbaj dialectal bănăţean cindă, a fost reconstituită
cu fidelitate în expoziţia muzelui nostru, prin respectarea tehnicilor de
construcţie tradiţionale – cărămida arsă a pardoselii, a fost muruită cu un
amestec de pământ şi pleavă (văiugă), vatra rectangulară şi deschisă a fo-
cului fiind construită, după o metodă arhaică, din pământ bătut, iar coşul
suspendat de fum, este de tip piramidal. Pe poliţa de lemn, situată la mij-
locul comârlacului, au fost aşezate blide vechi de lemn şi lut, maşini ru-
dimentare de mărunţit manual condimentele şi cutii de lemn în care erau
păstrate acestea, în urmă cu peste un secol. La fel de interesante sunt şi
alte exponate ce caracterizau odinioară acest loc, devenit centru al acti-
vităţilor cotidiene ale întregii familii - ţestul de pâine, untarul, piua, covata
şi căucele de băut din apă din lemn etc. 

Orientată cu faţa spre frontul stradal, odaia destinată în exclusivitate
găzduirii oaspeţilor era numită soba mare de către bănăţeni. Camera, ri-
guros organizată, avea o topografie fixă a mobilierul, respectată cu meti-
culozitate, într-unul din modulele expoziţionale ale muzeului lugojean.
În dreptul ferestrelor, protejate în exterior de obloane de lemn este aşezată
masa, acoperită cu cel mai frumos măsai, lucrat manual, în războiul de
ţesut. De o parte şi de alta a acesteia se aflau  laviţele cu spătar (clupuri)
ce străjuiau cele două paturi. De tavan este agăţată ruda de lemn cu şter-
gare de culme, bogat ornamentate. O ladă de zestre, pictată la sfârşit de
secol XIX şi dulapurile cu sertare (fiocuri) întregesc mobilierul specific
interiorului ţărănesc din Banatul de odinioară.

Chiar dacă o parte din obiectele expuse în acest modul poartă amprenta
influenţei coloniştilor şvabi din Banat, majoritatea elementelor (ţesături,
ceramică, icoane) păstrează trăsături particulare ce devin suport identitar
al tradiţiei bănăţene, prin materiale, cromatică şi bogăţie, dar şi prin ele-
ganţa şi fineţea motivelor ornamentale.                     

Daciana Vuia

„Conferinţele de vineri” 
de la Lugoj

Invitata celei de a cincea ediţii a “Conferinţelor de vineri”
de la Lugoj, care a avut loc vineri, 4 iulie 2014, în Sala de Consiliu a
Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” Lugoj, a fost doamna Simona
Avram, profesor la Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu” Lugoj şi vicepre-
şedinta Asociaţiei Banat Art. Conferinţa susţinută de prof. Simona
Avram – “Cunoaştere şi comunicare” – o temă generoasă şi extrem de
actuală şi interesantă – a avut ca scop, după mărturisirea Simonei
Avram, reunirea unor informaţii din gnoză, teoria comunicării, psiho-
logie, filosofie sau istoria doctrinelor spirituale, care au suport în re-
zultatele cercetărilor din ultimul secol în fizica cuantică. “Nu putem
comunica cu adevărat decât ceeea ce cunoaştem, în rest transmitem cu-
noştiinţe despre ceva din realitate. Cunoaşterea ne implică pe noi în-
şine, prin cunoaşterea de sine se produce un salt cuantic în interiorul
fiinţei noastre”, a subliniat Simona Avram. 

Simona Avram a folosit, pe de o parte, trimiteri la afirmaţiile fizi-
cianului şi filosofului Basarb Nicolescu – părintele transdisciplinarită-
ţii, pe de altă parte, pentru a nu rămâne într-o exprimare abstractă a dat
exemple şi a făcut trimiteri la texte poetice, la aspecte din psihologie,
anecdote şi parabole biblice. Una dintre ideile conferinţei a fost aceea
că “între ştiinţă şi religie conflictul este fals şi ţine doar de reprezentă-
rile noastre mentale”. Prin această conferinţă, Simona Avram a încercat
să susţină că este important ca un conferenţiar să vorbească şi “despre
sine”, şi despre propria cunoaştere, să îşi asume ceea ce transmite au-
ditoriului, făcând astfel o sinteză între obiect şi subiect; acest tip de
afirmaţii au incitat, conferinţa fiind urmată de un viu dialog cu mulţi
dintre participanţii din sală.

Ediţia a cincea a “Conferinţelor de vineri” de la Lugoj (proiect cul-
tural şi literar iniţiat de eruditul scriitor şi traducător Simion Dănilă –
redactor-şef adjunct al revistei “Banat” din Lugoj –, iniţiativă susţinută
de Cenaclul literar “Anotimpuri” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj şi de revista lugojeană “Actualitatea literară”) a închis acest
sezon, conferinţele desfăşurându-se, începând din luna ianuarie a aces-
tui an, în ultima zi de vineri a fiecărei luni şi au fost susţinute de per-
sonalităţi ale vieţii culturale şi literare din Lugoj şi din Timişoara. 

Adriana Weimer
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Profesorul universitar Ion-Gheorghe
Boldea, Cetăţean de Onoare al Municipiu-
lui Lugoj, membru corespondent al Acade-
miei Române şi cadru didactic la Facultatea
de Electrotehnică şi Electroenergetică, din
cadrul Universităţii „Politehnica” Timi-
şoara a primit distincţia IEEE Nikola
TESLA Award pentru anul 2015. Premiul
Nikola TESLA al Institutului American al
Inginerilor Electricieni (IEEE) a fost insti-
tuit în 1975. În fiecare an, premiul se acordă
unui reputat cercetător pentru „contribuţii
excepţionale la generarea şi utilizarea ener-

giei electrice”.
Laureat al Premiului „Aurel Vlaicu” al

Academiei Române în 1976 (la 31 de ani),
cu prima carte publicată în SUA, Ion Bol-
dea a fost ales, în 2002, membru plin al
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România,
iar în anul 2004 a devenit membru al Aca-
demiei Europene de Arte şi Ştiinţe din Sal-
zburg. De asemenea, din 2010 a fost ales
Fellow al IEEE Committee, fiind singurul
membru din România şi primul din Europa
de Est.

Călin Gongola

Cetăţean de Onoare al Lugojului
premiat internaţional

Liceul Tehnologic
Aurel Vlaicu va

funcţiona doar în
clădirea de pe 
strada Cernei

În data de 8 iulie 2014, primarul municipiului a partici-
pat la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu, la o întâlnire cu
Consiliul de Administraţie al instituţiei şi o parte din ca-
drele didactice. După cum se ştie în anul 2009, datorită nu-
mărului mare de elevi înscrişi la acest liceu, Primăria a
închiriat clădirea fostei Şcoli Nr. 5 de pe Str. Mocioni de
la Parohia Romano-Catolică, contractul fiind prelungit în
fiecare an. La acea dată numărul total al elevilor era de cca.
1.500. În perioada 2009-2014, Municipalitatea a achitat în
acest sens 732.000 lei pentru chirie, 1.640.593 lei pentru
gaz şi electricitate şi 156.061 lei pentru apă, canal, salu-
britate. În total, a fost achitată suma de 2.528.654 lei doar
pentru utilităţi în vederea desfăşurării în bune condiţii a
activităţii şcolare. La această dată Liceul Tehnologic Aurel
Vlaicu are un număr de 542 elevi înscrişi la clasele IX-XII
şi un număr de 78 elevi la Şcoala Profesională.

Ca urmare, începând din septembrie 2014, liceul va
funcţiona în clădirea de pe strada Cernei. Primăria muni-
cipiului Lugoj va aloca sume importante de bani pentru
modernizarea acestei instituţii şi a creşterii calităţii proce-
sului de învăţământ, astfel încât rezultatele elevilor la se-
siunile de Bacalaureat să fie mult îmbunătăţite faţă de cele
din acest an, când s-a înregistrat o promovabilitate de
numai 13.5 % din numărul de elevi care s-au prezentat la
examen. „În discuţia purtată cu Consiliul de Administraţie
şi cadrele didactice am stabilit ca mutarea să se facă până
la 20 august, iar întreg colectivul didactic, împreună cu
conducerea Primăriei şi Consiliul de Administraţie al şco-
lii, să stabilească un program de modernizare al Liceului
Tehnologic Aurel Vlaicu”, a declarat edilul şef.

Aurel Jurubiţă

Potrivit Anuarului publi-
cat, în 1906, de învăţă-
torul George Joandrea

(Anuarul IX al Şcoalei Capi-
tale Ort.-Or. Române de Bă-
ieţi şi Fetiţe din Lugoj, pe
anul şcolastic 1905/1906, Ti-
pografia Carol Traunfellner,
Lugoj), în anul şcolar 1904-
1905 cântările de strană din
cadrul învăţământului confe-
sional greco-oriental erau
predate de învăţătorul Ale-
xandru Onae, iar muzica vo-

cală şi instrumentală era
„propusă” de Ion Vidu, exa-
menele de la finele anului
şcolar având caracter public.
Alexandru Onae frecventase
cursurile Universităţii de
Vară de la Vălenii de Munte,
unde fusese remarcat de Ni-
colae Iorga. După prematura
sa dispariţie (în 1911, la 33 de
ani), marele istoric, aflând
trista veste din periodicul lu-
gojean „Drapelul”, i-a dedi-
cat un emoţionant panegiric,

elogiindu-i personalitatea şi
subliniind deosebitul său pro-
fil moral: 

„«Drapelul» din Lugoj aduce
această veste, care-mi trezeşte
în suflet o icoană de o nesfâr-
şită melancolie dulce:

«Alexandru Onae, harnicul
şi neobositul învăţător diriginte
la şcolile române gr.-or. din
Lugoj, a decedat în Domnul,
marţi, în 5 septembrie, într-un
sanatoriu din Sibiu, în etate de

36 de ani [33 de ani, potrivit
corecturii olografe făcute în
text, cu cerneală albastră, de
fratele învăţătorului, Gh.
Onae]. Trista veste a umplut de
jale toate rudeniile şi toţi cu-
noscuţii, căci toţi îl iubeau ca
pe un model de om, român şi
dascăl. Răposatul întru Domnul
a dezvoltat o rodnică activitate
pe terenul didactic şi social. A
fost membru zelos şi bibliote-
car al Reuniunii Învăţătorilor
Români din dieceza Caranse-
beşului, notar al Despărţămân-
tului Învăţătorilor din tractul
Lugojului, bibliotecar al Casi-
nei Române, secretar al tovără-
şiei meseriaşilor români din
Lugoj etc.»

L-am cunoscut pe Onae la
cursurile noastre de vară, unde
a fost unul din cei mai bine pri-
miţi şi cei mai regretaţi după
plecarea lui. Era un om de-o în-
gerească bunătate. Cu glas fru-
mos cânta cântecele lui
bănăţene şi conducea măiestru
corurile. În faţa lui albă, slabă,
cu mustaţa bălaie, supţire,
blânzii lui ochi, visători, pare
că-i arătau apropiatul sfârşit. 

Să-ţi fie dulce odihna, frate
Onae, căci prin toată cinstea,
munca şi iubirea ta ai fost vred-
nic de răsplătiri pe care nu le-ai
avut în viaţă.”

Dr. Constantin-T. Stan

Lugojul va avea un
nou centru cultural
– Casa Bredicenilor

După ce anul trecut municipalitatea a achiziţionat Casa Bre-
dicenilor cu intenţia de a o repune în circuitul cultural din oraş,
recent a fost prezentat proiectul de renovare a acestui edificiu.
Investiţia va fi de 300.000 lei şi presupune reabilitarea şi mo-
dernizarea acestui obiectiv cultural, astfel încât să poată găzdui
evenimente cum ar fi lansări de carte sau dezbateri, discuţii pe
diverse teme culturale. De asemenea, a fost făcut public şi pro-
iectul faţadei care va conferi distincţie şi eleganţă clădirii spo-
rind atractivitatea obiectivului. „Sperăm ca până anul următor
în preajma zilei naţionale să finalizăm lucrările şi obiectivul să
fie funcţional.  Casa Bredicenilor nu va fi o secţie a Muzeului
de Istorie şi Etnografie a municipiului, ci va fi un centru cultural
de sine stătător alături de Biblioteca Municipală”, a declarat pri-
marul Francisc Boldea. Aurel Jurubiţă

Alexandru Onae, învăţătorul 
lugojean preţuit de Nicolae Iorga

Vineri, 27 iunie, începând cu ora 17.00,
la Galeria Pro Arte a avut loc lansarea vo-
lumului „Inimă, transplant, donare - abor-
dare jurnalistică” al ziaristei timişorene
Ramona Băluţescu.

Absolventă a Facultăţii de Jurnalistică
şi Engleză din Timişoara, cu studii postu-
niversitare la Cambridge, Marea Britanie
şi având o  experienţă de peste 22 de ani
în presă cu specializarea medicină şi culte,
autoarea a adunat în acest volum articole
publicate în ultimii cinci ani pe tema do-
nării de sânge şi organe precum şi a trans-

plantului.
Cu prilejul lansării cărţii a avut loc şi

vernisarea unei expoziţii de fotografie cu
tematică medicală. Este vorba de fotogra-
fii cu operaţii pe cord realizate la Institu-
tul de Boli Cardiovasculare din
Timişoara şi cu un transplant hepatic de
la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti.

Au prezentat volumul, medicul Erwin
Floroni, chirurg şef  la Spitalul Municipal
„Dr. Teodor Andrei” Lugoj şi dr. Marius
Pop, preot greco-catolic, consilier epis-
copal la Eparhia Greco-Catolică Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Lansare de carte şi expoziţie de fotografie a jurnalistei
Ramona Băluţescu
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea asocierii municipiului Lugoj cu Asociaţia Judeţeană

de Canotaj Timiş

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

Art.1. – Se aprobă asocierea Municipiului Lugoj prin Consiliul Local al
Municipiului Lugoj cu Asociaţia Judeţeană de Canotaj Timiş cu modificarea şi
completarea corespunzătoare a statutului asociaţiei.

Art.2. – Se desemnează următoarele persoane să reprezinte Consiliul
Local al Municipiului Lugoj în Adunarea Generală a asociaţiei:

1. d-na consilier local Grozav Gerlinde ;
2. dl. consilier local Baboniu Marius Cornel.

Art.3. - (1) Contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală a Munici-
piului Lugoj către Asociaţia Judeţeană de Canotaj Timiş se va  achita  din bugetul
local din cap. 67.02  “Cultură, recreere şi religie” subcap 05.01.”Acţiuni sportive”,
începând cu anul 2015.

(2) Contribuţia financiară din partea Municipiului Lugoj va fi utilizată de
către asociaţie, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei şi cu
prevederile legale în vigoare.

(3) Distribuirea cotizaţiei cade în sarcina Adunării Generale şi a Consiliului
Director care răspund, conform prevederilor legale, de modul de utilizare a sumelor
alocate.

(4) În situaţia în care se constată că sumele alocate din bugetul local nu au
fost utilizate în scopul pentru care a fost constituită asociaţia şi nu au fost utilizate
conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la asociaţie, fără a implica
sub nici o formă instituţia finanţatoare.

Art.4. – Municipiul Lugoj va efectua plata contribuţiei financiare astfel:
1. În baza unei adrese transmisă de către Asociaţia Judeţeană de Canotaj

Timiş, Municipiul Lugoj va efectua plăţile pentru contribuţia financiară în tranşe
trimestriale, în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont la data soli-
citării de plată, pe măsura prezentării şi aprobării documentelor justificative pentru
cheltuielile efectuate anterior.

2. Contribuţia financiară se va aloca pentru activitatea sportivă cuprinsă în
calendarul competiţional al Asociaţiei Judeţene de Canotaj Timiş.

3. Plăţile se vor aproba şi vor fi efectuate pentru cheltuieli justificative prin
documente conform activităţii sportive derulate, aferente fiecărui an financiar.

Art.5. – (1) Activitatea financiară a asociaţiei, privind modul de cheltuire
a sumelor alocate din bugetul local va fi controlată de către o comisie numită prin
dispoziţie emisă de Primarul Municipiului Lugoj.

(2) În acest sens, asociaţia va pune la dispoziţia Municipiului Lugoj toate
documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor se
va realiza numai pe baza actelor doveditoare, conform legii.

Art.6. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei urbanism şi amenajare teritorială şi Direcţiei economice.

Nr. 86 din 26.06.2014

HOTĂRÂREA
privind modificarea art. 7 din Regulamentul  de intervenţie privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural  - ambientale a clădirilor
din municipiul Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.

213 din 24.11.2011

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 
I. – Se aprobă modificarea art. 7 din Regulamentul de intervenţie privind

măsuri de creştere a calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor din municipiul
Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 24.11.2011, care va
avea următorul conţinut:

“Art. 7. Anexă la prezentul regulament o constituie inventarul clădirilor
prevăzute la art.1. aferent municipiului Lugoj, pentru perioada iulie 2014 – iunie
2015 cu identificarea deţinătorilor conform declaraţiilor depuse la Serviciul im-
pozite şi taxe.”

II. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
urbanism - patrimoniu.

Nr. 88 din 26.06.2014

A N U N Ţ

„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Vic-
toriei, nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării func-
ţiei publice de execuţie vacante de INSPECTOR, grad profesional
DEBUTANT, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru
Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj - Compartiment Stare Civilă,
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs:

l candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – repu-
blicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe juridice;
cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 18.08.2014, ora 1000,
iar interviul se va susţine în data de  21.08.2014, ora 1400 la sediul

Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului
Lugoj, Biroul Resurse Umane până la data de 06.08.2014. 

Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, camera 7, 
tel. 0256/352240, interior 210.” 

HOTĂRÂREA
privind acordarea distincţiei  „CHEIA ORAŞULUI”

d-lui Steven Ausnit

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
Articol unic -   Se acordă distincţia  „CHEIA ORAŞULUI” d-lui Ste-

ven Ausnit pentru contribuţia adusă la dezvoltarea economică, sportivă şi

culturală a municipiului Lugoj.

Nr. 79 din 26.06.2014
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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

Printr-o interpretare eronată a Legii nr.230/2007
aproape toate asociaţiile au restituit, proprietarilor
fondul de rulment. Ca urmare, s-a ajuns să nu se mai
poată achita la timp utilităţile şi alte cheltuieli ale aso-
ciaţiei.

Pentru buna informare a proprietarilor redăm pre-
vederile unor articole din legislaţia în vigoare:

Art.45(2) din Legea 230/2007 - Înainte de începu-
tul următorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce
urmează, comitetul executiv va pregăti şi va prezenta
proprietarilor în adunarea generală un buget anual de
venituri şi cheltuieli, suficient pentru a acoperi chel-

tuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv fondurile ne-
cesare organizării şi funcţionării acesteia. 

Art. 46 - Toţi proprietarii au obligaţia să plătească
lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei
de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise
de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la chel-
tuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente
fondurilor din asociaţia de proprietari. 

Art. 24. din HG 1588/2007— (1) În scopul asigu-
rării fondurilor necesare pentru plăţi curente, asociaţia
de proprietari stabileşte cuantumul şi cota de partici-
pare a proprietarilor la constituirea fondului de rul-

ment. De regulă, fondul de rulment se dimensionează
astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale
condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Sta-
bilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma
care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lu-
nare înregistrate de asociaţia de proprietari în anul ex-
pirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari,
majorate cu rata infIaţiei, iar în cazurile asociaţiilor
de proprietari nou -înfiinţate, prin constatarea şi însu-
şirea experienţei în domeniu a unor asociaţii de pro-
prietari echivalente ca mărime.

(2) Fondul de rulment se constituie prin plata anti-
cipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit ho-
tărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, iar
reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin
plata sumelor afişate pe lista de plată. Pentru încasa-
rea fondului de rulment, casierul asociaţiei de proprie-
tari eliberează chitanţa personalizată separată.

(3) În situaţiile în care, prin contractul de închiriere
încheiat cu proprietarul, chiriaşul se obligă să parti-
cipe la plata cheltuielilor curente ale condominiului
în care locuieşte, acesta va participa şi la formarea
fondului de rulment.

(4) Fondul de rulment încasat se poate restitui în
situaţiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului
de proprietate, dacă prin actele de transmitere a drep-
tului de proprietate sau a folosinţei locuinţei nu se sti-
pulează altfel, precum şi în situaţiile în care
cheltuielile lunare scad conform deciziei comitetului
executiv, la cererea proprietarului.

Model de calcul al fondului de rulment

Exemplu: ap. X are de plătit pentru luna februarie
conform calculelor făcute pe baza facturilor primite
suma de 100 lei.

Deci fondul de rulment pe care trebuie să-l aibă
proprietarul ap. X este de 100 lei, dar el are numai 80
lei.

Diferenţa de 20 lei va apărea în lista de plată pentru
luna februarie la rubrica “fond de rulment” .

Observaţii:
- Fondul de rulment se actualizează permanent, în

funcţie de evoluţia preţurilor impuse de furnizori;
- Fondul de rulment este folositor asociaţiei pentru

a putea gestiona mai uşor bugetul propriu al asocia-
ţiei;

- Fondul de rulment se încasează distinct faţă de
contribuţia la cheltuielile asociaţiei (chitanţă sepa-
rată);

- Buna utilizare a fondului de rulment poate aduce
venituri asociaţiei (din dobânzi);

- Fondul de rulment este individual şi nu produce
pierderi financiar-contabile dacă este folosit pentru
achitarea facturilor în timp util, chiar dacă în asocia-
ţie există restanţieri; sistemul de penalizări are rolul
de a echilibra din punct de vedere financiar-contabil
modul de rulaj al fondului de rulment.

Vasile Lazăr, preşedinte F.A.P. Lugoj

În atenţia proprietarilor
Fondul de rulment este necesar sau nu?

Arderea miriştilor
Având în vedere faptul că, în ultima perioadă au avut loc incendieri fără informarea şi obţi-

nerea în prealabil a documentelor necesare a fi emise de către autorităţile competente, ţinând cont de
temperaturile ridicate şi de seceta deja instalată, de pagubele materiale şi chiar omeneşti care nu au
fost puţine în ultimul timp, atragem atenţia asupra importanţei respectării prevederilor legislative pri-
vind aceste activităţi.

Conform prevederilor OUG 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea 265/2006 privind
protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri nu ard miriştile, stuful, stufărişurile sau vegetaţia
ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil
a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune
ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

De aceea, Agenţiile pentru Protecţia Mediului, vor emite la solicitarea deţinătorilor legali
de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar în cazurile care se încadrează
în situaţia sus menţionată şi în baza  următoarelor acte :

-notificare către I.S.U. (din care să reiasă asumarea conformării cu următoarele prevederi ale OR-
DINULUI Nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare îm-
potriva incendiilor:

l arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se
face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru îm-
piedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum
şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

l arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru    împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Lucrările menţionate, se execută numai pe baza unui permis de lucru cu focul deschis.
l notificare către G.N.M. - Comisariatele Judeţene;
l act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe

terenurile ce fac obiectul solicitării;
l acceptul primarilor din localitatea /localităţile  pe care se află situat terenul.

Aurelian Mustaţă
Comp. Protecţie Civilă

Precizări la articolul “Pentru ce tipuri de lucrări
nu este nevoie de autorizaţie de construire “ din

numărul trecut al Monitorului de Lugoj
Conform Legii 50 Art.3 b), în cazul următoarelor tipuri de lucrări este nevoie de autori-

zaţie de construire: ” lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, prote-
jare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează
să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, iden-
tificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a
monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare
arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate”

Vasile Lazăr, preşedinte F.A.P. Lugoj
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Echipa de fotbal Vulturii
Lugoj are, începând din această
perioadă, un nou antrenor, în
persoana domnului Cosmin Pe-
truescu, profesor la Grupul
Sportiv Şcolar, care a mai antre-
nat echipe din Lugoj şi îl înlo-

cuieşte pe fostul antrenor Ilie
Rotariu. „Doresc să mulţumesc
public lui Ilie Rotariu pentru
activitatea desfăşurată la
echipă, care având în compo-
nenţă 80% jucători lugojeni a
încheiat campionatul ligii a

treia pe un onorabil loc 5 din
12 echipe. Îi aşteptăm pe lu-
gojeni să fie şi în acest an
alături de echipă, care va fi
formată aproape în totalitate
din sportivi lugojeni”, a pre-
cizat primarul Francisc Bol-
dea. În sezonul viitor, în seria
a patra din liga a treia, în care
va evolua echipa lugojeană,
vor activa 14 echipe din care
primele 8 vor evolua în play
off. Odată cu instalarea noii
echipe tehnice care îl include
şi pe antrenorul secund prof.
Claudiu Jivulescu, obiecti-
vele echipei sunt menţinerea
în primele 8, dar şi dezvolta-
rea centrului de juniori şi înti-
nerirea echipei.

Liviu Savescu

Fotbal Liga a 3-a

Echipa de volei CSM Lugoj care activează
în Divizia A1 are o nouă conducere tehnică for-
mată din: prof. Valerijan Luka - antrenor prin-
cipal, prof. Vlad Stănescu - antrenor secund şi
prof. Vasile Canea-preparator fizic.”Având în
vedere plecarea domnului Paul Bogdan din
funcţia de antrenor al echipei de volei CSM
Lugoj, aş dori, în calitate de primar să îi mul-
ţumesc atât  lui cât şi fostei echipe tehnice pen-
tru activitatea desfăşurată la echipă. De
asemenea, doresc să mulţumesc şi fostelor
componente ale echipei, care din diferite mo-
tive au părăsit clubul pentru contribuţia la
menţinerea CSM Lugoj în Superligă”, a decla-
rat primarul Francisc Boldea.

Până la această dată pe lângă fostele compo-
nente rămase la echipă au semnat contracte şi
vor evolua pentru CSM următoarele sportive:
Ivana Milanovic, 24 de ani, din Serbia, fostă ju-
cătoare a echipelor Radnicki Belgrad, Obilici
Belgrad şi CSM Bucureşti, Denisa Viloiu, 20
de ani de la Volei Alba Blaj care a mai jucat şi
la CSM Sibiu şi Krista Marie DeGeest, 24 de
ani, din SUA. Clubul se află în tratative şi cu

alte jucătoare pentru completarea lotului. Pre-
gătirile vor începe în data de 2 august, iar pri-
mul meci oficial va avea loc la începutul lunii
octombrie.

Un alt sport îndrăgit de lugojeni revine la
Clubul Sportiv Municipal Lugoj.

„Începând din anul competiţional 2014-
2015 vom readuce handbalul la Clubul Sportiv
Municipal. Echipa de handbal se va numi CSM
Timişul Lugoj, avându-l ca antrenor pe prof.
Pavel Dorel, urmând ca bugetul echipei să fie
stabilit în perioada următoare. Aş dori să mul-
ţumesc pe această cale domnului profesor Ioan
Wibiral pentru strădania de a menţine handba-
lul şi tradiţia echipei Timişul Lugoj în oraş.
Apreciez foarte mult dăruirea dânsului faţă de
handbalul lugojean, în condiţiile în care locu-
ieşte în Germania. Am solicitat antrenorului
preocupare pentru acomodarea sportivilor de
la Clubul Sportiv Şcolar care au împlinit 18
ani, pentru că timp de 4 ani nu a existat pregă-
tire în acest domeniu”, a declarat şeful execu-
tivului.

Liviu Savescu

Noutăţi la Clubul Sportiv
Municipal Lugoj

Cupa Max Ausnit ediţia a III-a,
19 iulie 2014

Cupa Max Ausnit este singura competiţie de ciclism pe
şosea din Banat şi printre puţinele de acest gen din ţară.
Fiind o competiţie privată, aceasta se adresează atât cicliş-
tilor amatori cât şi profesioniştilor. Traseul propus în
această ediţie are lungimea de 88 km.

Organizatorii au ales cu grijă din potenţialul zonei de
vest a ţării şi au decis: startul se dă la Lugoj, iar traseul
continuă în împrejurimi, îmbinând căţărări solicitante cu
zone de plat împădurite şi coborâri tehnice. Singurul tip
de bicicletă permis în competiţie este cursiera. Câştigătorii
vor primi cupe şi medalii făcute cu grijă de artizani deose-
biţi şi premii în bani, care se apropie de suma de 5000
euro. Acest eveniment este organizat de Clubul de Turism
Concordia Lugoj în parteneriat cu Primăria Municipiului

Lugoj şi Consiliul Judeţean Timiş şi poate avea loc doar datorită sponsorului unic A&O Truck Stop.
Informaţii şi înscrieri (fără taxă) www.concordialugoj.ro .
Traseul competiţiei trece prin următoarele localităţi Lugoj-Pogăneşti-Bârna-Jureşti-Pogăneşti-

Bârna-Săceni-SurducuMic-Lacul Surduc-Fârdea-Hăuzeşti-Nădrag-Crivina-Criciova-Cireşu-Măguri-
Tapia-Lugoj, iar în data de 19 iulie între orele 10.00 - 14.00 circulaţia va fi restricţionată pe toate
sectoarele de drum menţionate.

Roxana Alexa

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj,

Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii pu-
blice concurs pentru ocuparea postului vacant din ca-
drul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Lugoj, Direcţia Urbanism – Patrimoniu,
după cum urmează:

INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul IA –
Serviciul de Administrare şi Întreţinere 

a Domeniului Public, Compartimentul Întreţinere 
Imobile Domeniul Public;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs, con-

form art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor va-
cante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale ime-
diat 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 Uni-

unii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Eu-

ropean 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.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă;
l vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani;
l cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 18.08.2014, ora 1000,

iar interviul se va susţine în data de 22.08.2014, ora 1000 la sediul Pri-
măriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului

Lugoj – Biroul  Resurse Umane până la data de  14.07.2014. 
Relaţii suplimentare la Compartimentul Relaţii cu Publicul, 

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


