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Noua Piaţă
Agroalimen-
tară se apro-

pie pe zi ce trece de
realitate. Obiectivul
este aşteptat deopo-
trivă de producătorii
agricoli din zonă, dar
şi de toţi lugojenii
care îşi doresc să
cumpere cele nece-
sare hranei zilnice în
condiţii civilizate.

Lucrările sunt pe ultima sută de metri
atât în interior cât şi la exterior, în
jurul pieţei. 

A fost încheiată montarea lumi-
natorului, a trapelor de fum şi a fe-
restrelor laterale. S-au montat

aerotermele şi au fost finalizate spa-
ţiile administrative. A fost finalizată
pardoseala şi s-au delimitat spaţiile
comerciale care urmează să fie
scoase la licitaţie. 

În ultima perioadă se lucrează in-
tens şi la amenajarea zonei exte-
rioare şi la realizarea parcărilor. În
paralel se lucrează la reabilitarea
prin dalare a trotuarului din dreptul
magazinelor situate vis-à-vis de
piaţă.

Şi în exteriorul laturii din dreapta
a pieţei se vor amenaja locuri de par-
care.

Străzile din jurul pieţei vor intra
într-un program de sistematizare
împreună cu faleza care va continua
de la splaiul George Coşbuc până la
Autogară şi vor fi modernizate în
cursul anului viitor.

Lucrările se vor finaliza în ultima
parte a lunii octombrie, iar piaţa va
fi dată în folosinţă cu prilejul Zilei
Recoltei.

Aurel Jurubiţă

Piaţa Agroalimentară aproape 
de darea în folosinţă

În calitate de primar al Municipiului
Lugoj trebuie să vă aduc la cunoştinţă ur-
mătoarele:

Perioada în care v-aţi desfăşurat activi-
tatea în această piaţă agroalimentară provi-
zorie se apropie de sfârşit.

Anul trecut în luna aprilie v-am
promis că într-un an şi jumătate, deci

până în 31 octombrie anul acesta, vom
da în folosinţă noua piaţă agroalimen-
tară.

Cred că mă voi ţine de cuvânt, ast-
fel încât începând de joi, 30 octombrie
2014, activitatea se va desfăşura în
noua piaţă de lângă noul pod pietonal.

Până la această dată, pentru a avea
condiţii normale de desfăşurare a ac-
tivităţii, am prelungit închirierea cor-
tului şi pentru luna octombrie.

Pentru a demara în condiţii optime
vânzarea în noua piaţă, vreau să vă in-
formez despre următoarele lucruri:

1. Pentru comercianţi vor fi
scoase la licitaţie următoarele ma-
gazine: 

- 3 magazine de brânzeturi, lapte,
ouă;

- 3 magazine de carne, preparate
din carne, mezeluri, ouă;

- 2 magazine panificaţie – patiserie;

- un magazin carne de miel, cu pre-
parate din carne de miel şi pui;

- un magazin desfacere produse.
Magazinele au suprafaţa cuprinsă între

18 şi 22 m2.
Ocuparea acestor magazine se va

face prin licitaţie deschisă cu strigare,
preţul de pornire al licitaţiei este de 20
lei/m2/lună, iar pasul de licitaţie este
de 5 lei/m2/lună.

Licitaţia va avea loc luni,
29.09.2014, ora 12.00, la Primăria
Municipiului Lugoj.

Caietul de sarcini şi alte informaţii
se pot obţine de la Biroul Comercial
din cadrul Primăriei Municipiului
Lugoj, cam. 112.

Comercianţii câştigători ai licitaţii-
lor pentru aceste magazine sunt obli-
gaţi ca în perioada 1 – 25 octombrie
să îndeplinească condiţiile cerute pen-
tru domeniul de activitate respectiv.

2. Pentru producătorii agricoli şi comer-
cianţi de legume şi fructe, vor fi puse la dis-
poziţie 380 de mese, cu suprafaţa de 1 m2,
mese din plastic cu posibilitatea de depozi-
tare a mărfii nevândute în interiorul mesei.

Fiecare comerciant poate închiria pe o
perioadă de un an (cu posibilitatea de pre-
lungire pe următorii ani) una sau două mese
alăturate în funcţie de posibilităţi şi nevoi.

Prioritate la repartizarea meselor au pro-
ducătorii agricoli din Lugoj, dar există mese
suficiente pentru toţi producătorii agricoli
din zonă.

Pentru cei care vând flori sunt prevăzute
rasteluri speciale cu posibilităţi de depozi-
tare a mărfii.

În cazul în care mai multe persoane so-
licită aceeaşi masă, se va face licitaţie des-
chisă cu strigare, în perioada 16 – 20
octombrie, la sediul Primăriei Municipiului
Lugoj.

Intenţionez să păstrez acelaşi tarif, atât la

preţurile de închiriere cât şi la taxa zilnică,
având în vedere greutăţile financiare a fie-
căruia dintre dumneavoastră.

Activitatea comercială din vechea piaţă
se încheie duminică, 26 octombrie 2014,
orele 13.00, dată la care această piaţă ră-
mâne curată pentru că aici va funcţiona în
continuare piaţa de cereale, piaţa de păsări,
piaţa de porumbei (sâmbăta), piaţa de brazi
şi piaţa de sacrificare a mieilor la Sf. Paşti.

Pentru cei ce vând produse nealimentare
(plase, ciorapi, haine, etc.), se pot închiria
spaţii în bazarul de haine de lângă această
piaţă.

În perioada 27 – 30 octombrie 2014 se
va face mutarea pieţei în noua clădire, iar în
data de 30 octombrie 2014 are loc deschi-
derea oficială a Pieţei George Coşbuc.

Cu deosebit respect,
Primarul Municipiului Lugoj

prof. ing. Francisc Boldea

Dragi producători agricoli şi comercianţi ce vă desfăşuraţi activitatea în zona
pieţei agroalimentare George Coşbuc

 
-

www.primarialugoj.ro 
 

www.lugojul.ro 

,
–

T TV,



septembrie 2014

Procesul de urbanizare a Lu-
gojului, fenomen declanşat în
ultimele două decenii ale seco-
lului al XIX-lea, a avut un rol
hotărâtor la conturarea  fiziono-
miei actuale a centrului istoric.
Alături de lucrările de amena-
jare a spaţiului public (ilumi-
nare stradală, pavaj, trotuare)
susţinute cu febrilitate de pri-
mărie, constatăm creşterea fon-
dului construit. Se ridică
imobile noi, cu mai multe ca-
turi, care formează la stradă un
front continuu. Este preluat
modelul vienez de imobil
(Mietpalast) cunoscut sub nu-
mele de “palat de închiriat”.
Faţadele, încărcate cu decoraţii,
vin să contribuie la întregirea
unei armonii arhitecturale în
cadrul oraşului păstrând vie
amintirea somptuoaselor palate
nobiliare din secolele ante-
rioare.

În Lugoj cel mai reprezenta-
tiv imobil care corespunde
acestei tipologii prin formă şi
arhitectură este palatul familiei
Bejan. Inscrip�ia din holul in-
trării principale atestă edifica-
rea imobilului pe cheltuiala
notarului Mihai Bejan şi a so-
ţiei sale. Descendenţa nobiliară
a Liviei Bejan, care a moştenit
o parte din terenul pe care s-a
ridicat edificiul, este întărită
prin prezenţa blazonului fami-
liei Atanasievici pe faţada pa-
latului.

Demararea lucrărilor de con-
strucţie în vara anului 1901 nu
este aleatorie ci se încadrează
programului de sistematizare a
zonei: lărgirea vechii Străzi a
Podului (Str.Unirii), fixarea li-

niei de edificare a malului Timi-
şului şi montarea podului de fier.

Vechea străduţă a podului
era mult mai îngustă. Pentru
asigurarea unei circulaţii adec-
vate, pe noul pod de fier, strada
a fost mărită. În final Mihai
Bejan a lăsat o arie de 1,6 metri
din terenul său primăriei pentru
suma de 4000 koroane pentru
lărgirea străzii. Aspectul Străzii
Podului (“Deák utca”-actuala
Str.Unirii) din Lugojul Român
s-a închegat prin montarea po-
dului de fier şi edificarea Pala-
tului Bejan. Spre Timiş strada a
fost  flancată de cele două clă-
diri monumentale, ambele cu
etaj, Palatul Bejan şi Palatul lui
Anton Haberehrn. Malurile, în

zona podului, au fost întărite cu
un zid de piatră.

Palatul, proiectat după planu-
rile arhitectului timişorean Karl
Hart (autorul  primăriei din Ca-
ransebeş ), a fost inaugurat în
luna august 1902. Edificiul, în
formă de U, cu faţada princi-
pală pe Str.Unirii, se individua-
lizează prin bogata decoraţie a
etajului, ferestrele fiind marcate
de frontoanele tencuite deasu-
pra cărora se află figuri alego-
rice. Volumul este încheiat de o
şarpantă cu pantă mare, man-
sardată, prevăzută cu goluri de
ferestre circulare. Paramentul în
câmpul dintre frontoanele ten-
cuite este din cărămidă apa-
rentă de clincher roşu.

Deasupra balconului, situat
oblic pe axa clădirii pe colţul
dinspre podul de fier, se află
monograma cu litere L.B.
(Livia Bejan), anul construcţiei
MCMI (1901) precum şi deviza
„Labore” (muncă). Concomi-
tent cu inaugurarea edificiului
s-a deschis, la parter înspre
Timiş, şi  cafeneaua “Grand
Caffe Corso” sub conducerea
întreprinzătorului Miksa Sugar
din Seghed. Amenajarea loca-
lului s-a realizat cu bun gust.
Interiorul, decorat sub influenţa
stilului Art Nouveau, degaja
eleganţă prin mobilierul de
lemn, oglinzile mari şi cele trei
mese de biliard.

Oliviu Cristian Gaidoş

Palatul Livia Bejan 

Balul Seniorilor
Ca în fiecare an, la data de 1 octombrie, se serbează

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Cu acest pri-
lej, Direcţia de Asistenţă Socială şi Comunitară, în cola-
borare cu Primăria Municipiului Lugoj şi Casa de Cultură
a Municipiului, vor organiza vineri, 26 septembrie, cea de
a IX-a ediţie a Balului Seniorilor,  la elegantul Restaurant
“Acapulco”, începând cu orele 18.

În deschiderea spectacolului seniorii vor fi încântaţi de
dansurile populare susţinute de Ansamblul Folcloric “Lu-
gojana”, după care vor fi poftiţi la joc, iar programul mu-
zical va fi asigurat de Luţu Penescu şi un DJ, dar şi de
îndrăgiţi solişti de muzică populară. Nu va lipsi nici mult
aşteptatul Concurs de dans, cei mai îndrăzneţi dintre se-
niorii oraşului fiind invitaţi să se întreacă pe diverse acor-
duri muzicale pentru a câştiga premiile consistente puse
la bătaie de organizatori.

Cele 500 de bilete vor fi distribuite în data de 18 sep-
tembrie 2014, începând cu ora  800, la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Lugoj.

Călin Bublea

Excursie și carnaval 
pentru beneficiarii 

complexului „Sf. Nicolae”
Beneficiarii Complexului de Servicii Specializate “Sf. Ni-

colae” se vor deplasa, în 22 septembrie într-o excursie de o
zi în judeţul Caraş - Severin, pe traseul Reşiţa – Anina –
Cheile Nerei – Rudăria (Morile de apă) – Mănăstirea Călu-
găra – Piatra scrisă.

Ziua Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie,  va fi marcată,
începând cu ora 11, de bunicii de la Complexul de pe strada
Anişoara Odeanu prin Carnavalul Tinereţe Fără Bătrâneţe,
aflat la a doua ediţie, activităţile desfăşurate fiind: concursul
costumelor, tombolă,  jocuri interactive şi dans. Distracţia se
va încheia cu o masă copioasă de la care nu vor lipsi friptura,
desertul şi băuturile răcoritoare.

Sponsor al acestor evenimente este fima S.C. Gam-
met 2000 S.R.L., căreia îi mulţumim pe această cale. 

Călin Bublea

Vârsta de Aur
În ziua de 26 septembrie 2014, Primarul Municipiului Lugoj,

prof. ing. Francisc Boldea se va deplasa la domiciliul doamnei
Olariu Gherghina, pentru a o sărbători aşa cum se cuvine la îm-
plinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Pe lângă urările de “La
Mulţi Ani!”, sărbătorita va primi un buchet superb de flori, un
tort aniversar, Diploma ”Vârsta de Aur”, precum şi suma de
1.000 de lei.

În oraşul Lugoj, până în prezent au ajuns la frumoasa vârstă
de 100 de ani un număr de 5 persoane, dintre care 3 femei şi 2
bărbaţi.

Călin Bublea

Prin Hotărârea Consi-
liului Local al Municipiu-
lui Lugoj nr. 168 /
27.12.2008 s-a decis acor-
darea diplomei şi premiului
de fidelitate cuplurilor care
aniversează 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă, pre-
cum şi a diplomei şi pre-
miului de excelenţă pentru
persoanele cu vârstă vene-
rabilă, în etate de peste 90
de ani.

Aceştia au primit un sim-
bol al respectului pentru
vârsta înaintată ori pentru
înţelepciunea şi răbdarea de
care au dat dovadă, împli-
nind o jumătate de veac ală-
turi de partenerul de viaţă.

În acest an, în data de 7
octombrie, Primarul Muni-
cipiului Lugoj şi angajaţii
din cadrul Direcţiei de Asis-
tenţă Socială Comunitară

vor oferi clipe de bucurie
unui număr de 25 de cupluri
care au împlinit 50 de ani de
căsnicie neîntreruptă şi unui
număr de 7 persoane cu vâr-
stă venerabilă, de peste 90
de ani de viaţă, într-o atmos-
feră festivă, la Casa de Cul-
tură a Sindicatelor,
oferindu-le câte o floare,
suma de 300 de lei şi o di-
plomă.

Până în prezent, la nivelul
municipiului Lugoj au fost
acordate un număr de 578
de diplome şi premii de fi-
delitate cuplurilor care
aniversează 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă,
respectiv 180 de diplome
şi premii de excelenţă
pentru persoanele cu vâr-
stă venerabilă, în etate de
peste 90 de ani.

Călin Bublea

Premii şi diplome pentru 
persoanele cu vârstă venerabilă,
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Continuă programul de reabilitare prin dalare
a unor trotuare din municipiul Lugoj. Au fost fi-
nalizate lucrările de dalare a trotuarelor de pe
străzile Ştefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu şi
Timotei Popovici. Au fost încheiate şi lucrările
de dalare în Cimitirul Ortodox la aleea principală
şi la cea care înconjoară capela. Suprafaţa dalată
până în acest moment este de circa 2.800 mp. A
fost montată bordură mare pe o lungime de 615
ml şi bordură mică pe 595 ml.

Au  fost executate lucrări şi în parcul de la
moara de pe strada Făgetului. Au fost dalate alei
pe o suprafaţă de circa 350 mp şi s-a montat 310
ml de bordură mică şi 70 ml de bordură mare.

De asemenea, a fost dalat şi trotuarul din drep-
tul magazinelor situate pe Splaiul Morilor vis-à-
vis de noua Piaţă Agroalimentară.

Lucrările se mută în Parcul Prefecturii, unde
va fi continuat programul de reabilitare cu aleile
care nu au fost dalate în toamna anului trecut.
Este vorba de alei în suprafaţă totală de 1.650 mp
urmând să fie montată bordură mică pe o lungime
de 770 ml.

În acest an, în programul de reabilitare a tro-
tuarelor prin dalare sunt cuprinse trotuare având
o suprafaţă totală de 6.760 mp, urmând să fie
montată bordură mare pe 1.055 ml şi bordură
mică pe 2.550 ml. Aurel Jurubiţă

Serviciul public Sere şi Zone
Verzi din cadrul primăriei este
responsabil cu execuţia lucrări-
lor de întreţinere a spaţiilor
verzi din oraş, tuns garduri vii,
cosit iarba, săpat trandafirii şi
rabatele florale, greblat şi mă-
turat peluzele în parcuri, udatul
spaţiilor verzi, a jardinierelor şi
ghivecelor cu muşcate. De ase-
menea, se execută şi îngrăşări
faziale prin administrarea de în-

grăşăminte chimice foliare la
plantele anuale.

În cursul săptămânii trecute
s-a cosit iarba de pe spaţiile
verzi aparţinând şcolilor şi gră-
diniţelor din oraş şi din cartierul
Micro V. Activitatea continuă în
parcurile din municipiu. 

Tot acum are loc tunsul gar-
durilor vii din cartierul Micro I
urmând apoi cartierul Micro II.
Rabatele florale şi trandafirii se

sapă odată la două săptămâni. 
În parcurile „George

Enescu”, Ştrand şi Gării se
adună zilnic hârtiile, iar mătu-
ratul se face odată pe săptă-
mână, personalul fiind angrenat
în activităţi şi zone de lucru
multiple. În Parcul Prefecturii
şi zona centrală a oraşului lu-
crările de întreţinere a zonelor
verzi se execută zilnic.

Aurel Jurubiţă

Dalări de trotuareSe lucrează la întreţinerea
zonelor verzi din oraş

Încă 5 foişoare în oraş
În data de 21 august, a fost semnat contractul de furnizare a 5 foişoare din lemn care vor

fi instalate în cartiere ale municipiului după cum urmează: 
l în Micro I, lângă jocurile pentru copii;
l pe Spl. 1 Decembrie 1918, pe faleză, în dreptul blocului nr. 36;
l în Micro IV, lângă elementele de joacă şi fosta centrală termică;
l în Micro V, în parc, lângă mesele de şah;
l pe strada Timişoarei, Nr. 110, în faţa blocurilor A9 şi A10.

Locaţiile au fost stabilite prin consultări cu reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari din
zonele respective.

Aceste foişoare le vor completa pe cele patru amplasate în oraş în anul 2012.
Aurel Jurubiţă

În perioada 26 august – 10
septembrie s-au executat lu-
crări de reparaţii la acoperi-
şul sălii de sport „Lavinia
Miloşovici” din municipiul
Lugoj. 

Sala a fost dată în folo-
sinţă în anul 2007, iar pro-
blemele care s-au remediat
în prezent au apărut în ultima
perioadă. Este vorba de infil-
trarea apei provenită din pre-
cipitaţii printr-o porţiune a
acoperişului.

S-a executat o reabilitare a
hidroizolaţiei acoperişului pe o
suprafaţă de 250 mp. Au fost
curăţate jgheaburile, iar cele
deteriorate au fost  înlocuite.

De asemenea, s-au montat ele-
mente de parazăpadă.

Lucrările au fost executate

de către firma Coman Instal
Construct din Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Reparaţii la acoperişul sălii de
sport Lavinia Miloşovici

Primăria Municipiului Lugoj a achiziţionat pentru Orăşelul Copiilor din parcul „Ge-
orge Enescu” două jocuri gonflabile noi care le înlocuiesc pe cele vechi, achiziţionate în
anul 2008 şi aflate într-o stare avansată de degradare. Jocurile au fost montate în cursul zilei
de vineri, 22 august. Primul dintre ele are dimensiunile 18 x 8 m, iar cel de-al doilea 25,6 x
3,4 m, ambele fiind confecţionate din materiale mult mai rezistente (PVC impregnat pe ţe-
sătură textilă) faţă de cele folosite până în prezent. 

Jocurile respectă ultimele standarde de siguranţă în domeniu şi au o garanţie de
funcţionare de 3 ani pentru amplasarea în spaţii exterioare.

Copiii se pot bucura de noile jocuri în fiecare zi între orele 11.00 şi 21.00 cu excepţia
zilelor când vremea este nefavorabilă. Aurel Jurubiţă

Jocuri gonflabile noi
în Orăşelul Copiilor
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Însemnările documentare despre
Lugojul medieval sunt relativ puţine
şi vagi. 

Cercetarea arheologică lasă şi mai
mult de dorit, această situaţie a fost
surprinsă foarte bine cu câţiva ani în
urmă de Adrian Andrei Rusu în arti-
colul „Arheologia cetăţilor medievale
ale Transilvaniei”: „Întotdeauna, pe-
rimetrele oraşelor au fost cele mai
agresate perimetre construite. Din
acest motiv, tot ceea ce constituie ves-
tigiu istoric este periclitat acolo într-
o proporţie mai mare decât orice alt

monument medieval. Gravitatea stării
de fapt porneşte de la marile distru-
geri ale secolului al XIX – lea, atunci
când majoritatea oraşelor din Transil-
vania au devenit deschise, iar frag-
mentele ori componentele încă întregi
ale fortificaţiilor, au fost deliberat sa-
crificate de dragul urbanismului mo-
dern.”

În documentele vremii Lugojul este
amintit sub diverse nume: Lugas,
Lwgas sau Lwgos. Prima atestare do-
cumentară a localităţii provine din re-
gistrele colectorilor papali ai

Arhidiaconatului de Sebeş, când în
1334 este menţionat preotul Blasiu
din Lugoj care plăteşte acestora 4
pense, pentru ca următoarea menţiune
să provină din a doua jumătate a se-
colului al XIV – lea, când pe data de
3 noiembrie 1366 regele Ludovic I
emite un document de aici, iar în 1369
cu ocazia delimitării hotarului locali-
tăţii Iersig este consemnat un drum ce
ducea la Lugoj. 

Pentru perioada medievală, titula-
tura cea mai des întâlnită este cea de
târg (oppidum), în acest mod fiind
semnalat în documentele din 1439,
1440 şi 1464. Târgurile caracteristice
Europei Centrale şi care se numeau
practic „loc de piaţă” reprezentau
centrul economic al zonei, uneori în-
deplinind şi funcţia de centre admi-
nistrative locale, situându-se pe o
poziţie intermediară între sat şi oraş,
majoritatea fiind situate la locul de
contact dintre câmpie şi deal sau deal
şi munte. 

Ca şi aspect general, pe teritoriul
Ungariei medievale, cu excepţia ora-
şelor miniere şi a câtorva oraşe regale
fortificate, ce deţineau autonomie, res-
tul oraşelor erau neîntărite şi funcţio-
nau ca simple locuri de schimb, fiind
numite în documente oppidum, faţă de
civitas ce desemna de obicei o reşe-
dinţă a unui comitat sau a altei unităţi

administrative, cu un teritoriu bine
conturat. Pentru spaţiul bănăţean în
perioada medievală putem vorbi doar
de târguri şi oraşe mici, de importanţă
locală sau cel mult regională, capabile
să asigure câteva pieţe de schimb şi
mici centre de producţie locală.

Primele descrieri referitoare la lo-
calitate sunt relativ târzii şi provin din
documentele celei de-a doua jumătăţi
a secolului al XVI – lea sau din se-
colul al XVII – lea. Călătorul italian
Giovan Andrea Gromo notează în
anul 1564: „ ... Oraşele mai de seamă
sunt Lugojul, oraş mare deschis prin
mijlocul căruia trece râul navigabil
Timiş ... În acest oraş se află o cetă-
ţuie păzită cu grijă ..., „ ... una spre
Banat unde se găsesc cele două oraşe
mari Caransebeş şi Lugoj ...”. Tradi-
ţia locală păstrează situarea oraşului
doar pe malul drept al Timişului,
zonă care se şi numeşte Lugojul
Român, partea stângă a Timişului
presupusă a fi locuită doar după co-
lonizările habsburgice de la începu-
tul secolului al XVIII – lea. Câţiva
ani mai târziu, în 1583, din scrierile
călătorului italian Antonio Possevino
aflăm despre Banul de Lugoj-Caran-
sebeş că reşedinţa acestuia se afla la
Lugoj: „Acest ban se numeşte de
Lugoj, după o localitate numită
Lugoj unde îşi are reşedinţa, şi el ţine

din porunca principelui un număr
mai mare de oşteni – până la cifra de
trei mii – şi mai buni decât în orice
altă cetate”. În a doua jumătate a se-
colului al XVII – lea, călătorul turc
Evlia Celebi face o descriere sumară
a târgului: „ În cetate (se înţelege
oraş, n.n.) sunt trei sute de case ale
ungurilor, unele acoperite cu stuf, al-
tele cu scânduri. Deoarece această
cetate e cucerită de curând, nu are
geamii, hanuri, băi sau dughene ... În
jurul oraşului pământul este roditor,
acoperit cu vii şi grădini.” Până în
1552 se pare că oraşul cunoscuse o
amplă dezvoltare încât a ajuns să în-
conjoare cetatea, aceasta aflându-se
în mijlocul său, după cum reiese din
scrisoarea lui George Rakovszky
adresată regelui Ferdinand, acelaşi
aspect îl lasă să se înţeleagă şi măr-
turia lui Szamosközy din 1603 în
care precizează că „oraşul era legat
nemijlocit de cetate, dar fiind încon-
jurat doar de un val slab ...” Astfel
din spaţiul cuprins între str. Cetatea
Veche şi zona turnului bisericii Sfân-
tul Nicolae, poate puţin mai la nord
presupunem că s-ar fi dezvoltat Lu-
gojul medieval, din această zonă pro-
venind şi o serie de materiale
ceramice corespunzătoare secolelor
XV - XVIII. 

Dr. Răzvan Pinca

Târgul medieval al Lugojului

Cu câţiva ani în urmă am avut prilejul să-l cu-
nosc pe violoncelistul Mihai Ioan Racolţa (licen-
ţiat al Conservatorului de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca, fost membru în Orches-
tra Operei Române din Timişoara, devotat sluji-
tor al Bisericii Creştine Baptiste „Harul” din
Lugoj, în orchestra sfântului locaş), fiul tenorului
şi poetului Alexandru Racolţa, care mi-a pus la
dispoziţie o parte din arhiva tatălui său. 

Alexandru Racolţa s-a născut în 1926 la Tăş-
nad. A urmat clasele gimnaziale la Liceul „Mihai
Eminescu” din Satu Mare, unde, în paralel, a
frecventat şi cursurile Conservatorului de Mu-
zică. Perioada refugiului (1940-1945), după Dic-
tatul de la Viena, a petrecut-o la Lugoj, unde a
absolvit Liceul „Coriolan Brediceanu” şi Conser-
vatorul de Muzică, secţiile pian, canto şi vioară. 

Încă din anii de liceu a fost un asiduu colabo-
rator la „Primăvara Banatului”, revista şcolilor
secundare din Lugoj, aflată sub direcţia lui Aurel
E. Peteanu, cu poeme, cronici, recenzii etc. Până
în anul 1942 l-a avut ca dascăl de limba şi litera-
tura română pe Felician Brînzeu (1909-1949), o
personalitate charismatică a învăţământului local,
cu remarcabile contribuţii lingvistice, etnologice
şi folcloristice (din 1942, lector la catedra de
limba şi literatura română a Universităţii din Is-
tanbul), care i-a remarcat şi încurajat harul poetic.
Începând cu anul 1945 a urmat cursurile Facul-
tăţii de Litere şi Filozofie din Cluj (finalizate prin
obţinerea licenţei), unde l-a avut ca profesor şi
mentor pe Lucian Blaga, timp de trei ani, până în

1948, anul în care autorul Poemelor luminii a fost
îndepărtat de la catedră. Experienţa acumulată
prin frecventarea cenaclului literar patronat de
Blaga s-a dovedit decisivă în conturarea vocaţiei
sale poetice. 

A studiat canto, în particular, cu Rita Mărcuş,
activând ca tenor liric al Operei Române din Cluj
(cu remarcabile disponibilităţi pentru lirico-spint,
dar şi spinto-dramatic) între 1948 şi 1970, cuce-
rind, la doar câţiva ani de la debut (1953), laurii
unor prestigioase premii şi distincţii: Laureat al
Premiului de Stat şi Diploma de Laureat al celui
de-al IV-lea Festival Mondial al Tineretului şi
Studenţilor din Bucureşti. S-a stins din viaţă în
1978, la doar 52 de ani, după o prodigioasă ca-
rieră artistică în care a fost protagonist în 43 de
roluri, din repertoriul liric românesc şi universal,
interpretate în aproximativ 4.000 de spectacole.

Aproape întreaga sa creaţie poetică a rămas
inedită, la fel ca şi numeroasele sale cronici şi
portrete muzicale elaborate de-a lungul vremii,
rămase în manuscris. Într-o vibrantă evocare pu-
blicată în revista clujeană „Steaua”, poetul, filo-
zoful şi eseistul lugojean Gheorghe Alexandru
Iancovici, fostul său coleg de liceu, după ce su-
bliniază dimensiunea artistică a rolurilor muzi-
cale create de talentatul tenor, ne relevă şi câteva
aspecte definitorii pentru evidentul său har poe-
tic: „Ciclul cel mai straniu […] în lirica lui Ale-
xandru Racolţa este acela pe care l-am numi al
cuvântului învins de inefabil. Aici ne întâmpină,
plăsmuit din «fildeş şi scrum», un alter-ego cu
ochi de sfinx, «cu o căutătură scormonitoare».
[…] Urmând acest drum, descoperit după rătăciri
prin hăţişuri cu spini otrăviţi, poetul, necunoscut
mulţimilor, ştiut doar de câţiva prieteni, ar fi răz-
bit, pe căi abrupte, pe un platou al marilor linişti,
al marilor împăcări cu negrăitele galaxii şi cu
sine. Există însă un destin al poeţilor de vocaţie,
ce nu şi-au rostit decât începutul, restul nemaifi-
ind decât un semn de adio trimis de pe alt tărâm.
Al celor topiţi în neîntoarcere. Alexandru Racolţa
e din ceata lor”. Dr. Constantin-T. Stan

Alexandru Racolţa, tenorul-poet

Biblioteca Municipală Lugoj
şi English Pub Lugoj au orga-
nizat joi, 21 august 2014, de la
ora 19.30, în cadrul binecunos-
cutului “Colţ de cultură” de la
English Pub Lugoj, lansarea

cărţii “Lugojul meu din suflet”,
semnată de prof. Cornelia
Mariş (actualmente, profesoară
la Grup Şcolar “Aurel Vlaicu”
din Lugoj). 

În volumul “Lugojul meu
din suflet”, impresionant ca di-
mensiune, apar cu precădere
amintiri despre viaţa oamenilor
şi întâmplările Cartierului Boc-
şei din Lugoj (cartier în care s-
a născut, a copilărit şi a locuit
timp de mulţi ani autoarea), ur-
mând să apară, pe viitor, şi un
volum doi al acestei cărţi. 

Cartea “Lugojul meu din su-
flet” a apărut în acest an la Edi-
tura SAOL din Timişoara,

coperta fiind realizată de Eugen
Keri, şi a fost prezentată la En-
glish Pub Lugoj de prof. Ma-
riana Opriş (Şcoala Gimnazială
Nr. 4, Lugoj) şi de prof. dr. Ioan
Viorel Boldureanu (Universita-
tea de Vest din Timişoara). 

La finalul prezentării de
carte, care s-a bucurat de un au-
ditoriu numeros şi avizat – pro-
fesori, colegi, prieteni –, a luat
cuvântul autoarea, Cornelia
Mariş, apoi a acordat autografe,
fiind extrem de emoţionată. 

Moderatorii acestei întâlniri
literare au fost Henrieta Szabo
şi Dan Haica.

Adriana Weimer

Cornelia Mariş – „Lugojul meu din suflet” –

Amfitrionul de la English Pub
Lugoj – Dan Haica – a propus
publicului lugojean iubitor de li-
teratură o nouă întâlnire literară
în cadrul “Colţului de cultură”:
prezentarea volumului de poezii
“Câmpul cu maci” (apărut, în
2013, la Editura Nagard din
Lugoj –  volum de debut) sem-
nat de poeta Daniela Radu, care
a avut loc joi, 11 septembrie
2014, de la ora 19.00. 

Fondul afişului acestei pre-
zentări de carte este pictura
“Câmp roşu” – lucrare semnată
de pictorul lugojean Constantin
Răducan. 

După prezentarea cărţii de
către prof. Simona Avram, poeta
Daniela Radu a citit poezii din
volumul “Câmpul cu maci”, dar
şi dintr-un volum nou de poezii,

aflat în lucru, care, după cum
mărturiseşte autoarea, va vedea
lumina tiparului abia anul viitor. 

Moderatorii acestei întâlniri
literare au fost, aşa cum ne-au
obişnuit deja, Henrieta Szabo şi
Dan Haica.

Lansarea propriu-zisă a cărţii
“Câmpul cu maci” a avut loc în
11 octombrie 2013, la Teatrul
Municipal “Traian Grozăvescu”
din Lugoj, lansare de carte orga-
nizată de Biblioteca Municipală
Lugoj. Adriana Weimer

Prezentare de carte la Lugoj: Daniela Radu
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Fundaţia filantropică Primarii
Oraşelor (City Mayors), decernează la fie-
care doi ani, Premiul World Mayor (Pri-
marul Lumii) acelui primar care a adus
contribuţii remarcabile comunităţii lui şi a
dezvoltat o viziune pentru un mod de viaţă
şi muncă urban, care este relevantă pentru
oraşele din întreaga lume. Premiul se
acordă din 2004.

Nominalizările au fost acceptate
până la mijlocul lunii mai 2014, lista finală
cu cele 26 nominalizări fiind publicată pe
18 iunie 2014. Câştigătorii vor fi desemnaţi
prin vot, proces ce va avea loc începând din
prezent şi până la mijlocul lunii octombrie.
Câştigătorul Premiului World Mayor 2014
(Primarul Lumii 2014) şi alte rezultate ale

proiectului World Mayor 2014 (Primarul
Lumii 2014) vor fi anunţate în 2015. Prima-
rul câştigător şi încă doi contracandidaţi vor
fi desemnaţi pe baza voturilor majoritare
trimise prin e-mail, precum şi pe baza pu-
terii de convingere a motivelor şi a mărtu-
riilor descrise de către votanţi.

Printre cei nominalizaţi pe lista fi-
nală, alături de cei 25 de candidaţi se află şi
primarul general Albrecht Schröter din
oraşul înfrăţit Jena (Germania). 

Domnul Albrecht Schröter este
un adevărat prieten al oraşului Lugoj, lucru
demonstrat prin sprijinul şi numeroasele do-
naţii către instituţiile publice din municipiul
Lugoj - Spitalul Municipal, Detaşamentul
de Pompieri, Salprest şi Meridian 22, Can-

tina de Ajutor Social şi unităţi de
învăţământ, prin implicarea în dezvoltarea
şi modernizarea transportului local precum
şi prin organizarea de tabere şcolare pentru
elevii cu rezultate deosebite la învăţătură.
Pentru tot acest ajutor dorim să venim în
sprijinul lui acordându-i susţinerea noastră
prin vot.

Cei care consideră că acest primar
merită să fie desemnat World Mayor 2014
(Primarul Lumii 2014), îl pot vota printr-un
e-mail trimis la: jena@worldmayor.com,
în care să specifice motivele pentru care ar
trebui să câştige. Mai multe informaţii pu-
teţi găsi vizitând site-ul: http://www.world-
mayor.com/contest_2014/shortlist-2014.html

Adriana Ianăş

Primarul din Jena nominalizat
la premiul World Mayor 2014

(primarul lumii 2014)

Actorii lugojeni la Mediaş

Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu” participă, în perioada
18-21 septembrie, la Mediaş, alături de mai multe teatre din
Medgidia, Călăraşi, Sighişoara, Caracal, Braşov şi Mediaş, la
Festivalul Naţional de Teatru. Evenimentul este organizat de
Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret
Mediaş, în colaborare cu Asociaţia “Teatrul Popular” Mediaş.
Ediţia din acest an a festivalului este jubiliară, sărbătorind 50
de ani de activitate teatrală în Mediaş. Relaţia dintre actorii lu-
gojeni şi cei medieşeni este una foarte strânsă şi de lungă durată,
Teatrul lugojean fiind prezent şi în anul 1989, la ediţia care săr-
bătorea 25 de ani de activitate teatrală medieşeană. Spectacolul
pe care îl vor prezenta actorii lugojeni este comedia “Gaiţele”,
de Al. Kiriţescu, în regia Mariei Voronca. Distribuţia: Ileana
Căprariu, Maria Voronca, Maria Rogobete, Cristina Velici, Irina
Rusu, Daianna Suba, Melania Militaru, Tudor Trăilă, Constan-
tin Ilie, Ovidiu Decean şi Constantin Goloşie. Tudor Trăilă

Delegaţie la 
Kriva Palanka

În data de 25 august o delegaţie oficială a Municipiului
Lugoj, condusă de primarul Francisc Boldea, a participat în ora-
şul înfrăţit Kriva Palanka din Republica Macedonia, la celebra-
rea sfântului Joakim Osogovski, cea mai importantă sărbătoare
a oraşului. 

Începând cu orele 10.00, delegaţia lugojeană a parti-
cipat la şedinţa solemnă a Consiliului Local. A avut loc apoi o
întâlnire cu primarul oraşului Kriva Palanka dl. Arsenco Alek-
sovski, ocazie cu care au fost discutate probleme privind cola-
borarea dintre cele două oraşe în diverse domenii.

În cursul serii, delegaţia a luat parte la un spectacol din
cadrul Festivalului Internaţional de Folclor “St. Joakim Oso-
govski” care s-a desfăşurat în localitate, eveniment la care a par-
ticipat şi Ansamblul Folcloric “Lugojana” al Casei de Cultură
a Municipiului Lugoj, alături de grupuri folclorice din Slovacia,
Muntenegru, Serbia, Bulgaria şi Macedonia.

Aurel Jurubiţă

În luna iulie a acestui an mu-
nicipalitatea a alocat prin rectificare de
buget fonduri pentru reabilitarea unor
grădiniţe din oraş. Lucrările de reabili-

tare s-au încheiat la toate cele trei gră-
diniţe astfel că acestea sunt pregătite să-
i întâmpine pe copii într-o ambianţă
complet nouă. Este vorba despre Grădi-

niţa cu Program Normal Nr. 2, de pe
strada Mihail Kogălniceanu, Grădiniţa
cu Program Prelungit nr. 3, de pe strada
Făgetului şi Grădiniţa cu Program Nor-
mal Nr. 7 de pe strada Episcop Dr. Ion
Bălan.

Referitor la Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2, aceasta a fost reabilitată
în întregime, atât la interior cât şi la par-
tea exterioară. În interior au fost execu-
tate lucrări de zugrăvire, vopsit
lemnărie, montat uşi şi ferestre de ter-
mopan în locul celor vechi din lemn,
degradate. Pereţii exteriori au fost izo-
laţi şi apoi întreg exteriorul a fost zugră-
vit. La gard a fost vopsită partea

metalică, iar partea de jos, din zidărie a
fost tencuită şi zugrăvită.

La Grădiniţa cu Program Prelungit
nr. 3, de pe strada Făgetului lucrările au
vizat partea exterioară a clădirii. Au fost
izolaţi pereţii şi zugrăvit întregul exte-
rior. De asemenea, au fost reparate bur-
lanele deteriorate. 

Şi Grădiniţa cu Program Normal Nr.
7 de pe strada Episcop Dr. Ion Bălan a
suferit o transfomare importantă, lucră-
rile de aici vizând atât interiorul cât şi
exteriorul clădirii.

S-au executat lucrări interioare, res-
pectiv schimbat pardoseala în clase şi
holuri, schimbat geamurile şi o parte din

uşi cu unele din termopan, zugrăvit in-
teriorul, vopsit uşile din interior care nu
au fost schimbate. La exterior au fost
făcute reparaţii la tencuieli, izolaţi pere-
ţii, zugrăvită faţada, pereţii din curte şi
gardul. A fost vopsită poarta metalică.

S-au executat reparaţii la acoperiş şi
au fost înlocuite jgheaburile şi burlanele
deteriorate după care au fost vopsite. De
asemenea, au fost înlocuite corpurile de
iluminat atât în clase cât şi pe coridor şi
în exterior. Acolo unde a fost necesar,
au fost efectuate reparaţii şi în curtea in-
terioară. S-a montat gresie în holul de la
intrare şi pe trepte.  

Aurel Jurubiţă

Trei grădiniţe din municipiu aşteaptă copiii într-o ambianţă nouă
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe

trimestrul IIal anului 2014

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe tri-
mestrul II al anului 2014, conform anexelor, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredin-
ţează Direcţiei economice.

Nr. 109 din 28.08.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – Lotizări pentru locuinţe –

Lugoj, Zona str. Panselelor – str. Teiului

Consiliul Local al Municipiului Lugoj 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Lotizări pentru locuinţe –
Lugoj, Zona str. Panselelor – str. Teiului, conform Proiectului nr. 562/2013, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei urbanism, patrimoniu.

Nr. 108 din 28.08.2014

ANUNŢ
Referitor la  organizarea alegerilor prezidenţiale din 2 noiembrie 2014

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoştinţa cetăţenilor interesaţi, faptul că, po-
trivit art. 21 al Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, referitor la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, începând cu data de 15.09.2014, pot depune cereri
în vederea înscrierii în lista cuprinzând propunerile cu persoanele care pot fi desemnate potrivit
legii, preşedinţi şi locţiitori ai secţiilor de votare ce vor fi constituite în municipiul Lugoj. 

Înscrierea în listele la care face trimitere art.21  alin.(6) al prezentei legi se face potrivit
prevederilor prezentei legi doar la cererea scrisă a persoanelor interesate, care au domiciliul
sau reşedinţa în judeţul Timiş. Cererea va fi înregistrată la Primăria Municipiului Lugoj
sau la Instituţia Prefectului-jud.Timiş.

Pentru municipiul Lugoj, cererile-tip, întocmite conform anexei nr.1 din Hotărârea Au-
torităţii Electorale Permanente nr. 15/18.11.2013, pot fi ridicate  începând cu data de 15.09.2014,
completate şi depuse zilnic, până la data de 26.09.2014, între orele 800 – 1400, la sediul Primăriei
Municipiului Lugoj – Biroul relaţii cu publicul.

La cerere vor fi anexate obligatoriu următoarele documente:
-copie act de identitate;
-copie act de studii (superioare/medii) şi copie certificat de căsătorie dacă numele de pe

diploma de studii diferă de cel din cartea de identitate;
- declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13

alin.(2) din Legea nr.370/2004 (conform art.21 alin.(6) din Lege- conform modelului-tip ce va fi
ridicat împreună cu cererea).

ATRAGEM  ATENŢIA asupra faptului că lipsa înscrisurilor solicitate a fi anexate cererii,
cererile incomplete sau cele greşit completate nu vor fi luate în considerare la întocmirea listei.

Totodată anunţăm faptul că persoanele interesate care nu au fost desemnate preşedinte
sau locţiitor la alte scrutine anterioare, vor putea participa la programul de instruire ce va fi
organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în data de 17.09.2014, orele 16,30, la sediul In-
stituţiei Prefectului-Jud. Timiş, B-dul. Revoluţiei 1989 nr.17, Timişoara.

PRIMAR SECRETAR
prof. ing. Boldea Francisc – Constantin Ciucu Dan

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organi-

zează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia Urbanism - Pa-
trimoniu, după cum urmează:

MUNCITOR CALIFICAT - ZUGRAV, treapta I – Serviciul de Administrare 
şi Întreţinere a Domeniului Public - Formaţie de Lucru - 2 posturi

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regula-

mentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare 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 abili-
tate;
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:
absolvent al unei şcoli profesionale sau curs calificare - zugrav;
vechimea minimă în muncă - zugrav: 9 ani;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba practică se va desfăşura în data de  21.10.2014, ora 1000, iar interviul se

va susţine în data de 27.10.2014, ora 1000

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

Biroul Resurse Umane până la data de 22.09.2014.
Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, camera 7,

tel. 0256/352240, interior 210.” 

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 29.09.2014 ora 12:00 în vederea în-

chirierii, următoarele spaţii situate în interiorul Pieţei Agroalimentare George Coşbuc:
l spaţiu comercial nr.1 pentru activitatea comercială specifică pâine şi produse de panificaţie
în suprafaţă de 17,43 mp;
l spaţiu comercial nr.2 pentru activitatea comercială specifică carne şi produse din  carne în
suprafaţă de 17,43 mp;
l spaţiu comercial nr.4 pentru activitatea comercială specifică lapte şi produse lactate în supra-
faţă de 17,78 mp;
l spaţiu comercial nr.5 pentru activitatea comercială specifică carne şi produse din carne  în
suprafaţă de 16,61 mp; 
l spaţiu comercial nr.6 pentru activitatea comercială specifică lapte şi produse lactate în  su-
prafaţă de 22,37 mp;
l spaţiu comercial nr.7 pentru activitatea comercială specifică carne şi produse din  carne în
suprafaţă de 17,89 mp;
l spaţiu comercial nr.8 pentru activitatea comercială specifică lapte şi produse lactate în su-
prafaţă de 18,08 mp;
l spaţiu comercial nr.9 pentru activitatea comercială specifică carne de pui şi ovine în suprafaţă
de 18,03 mp;
l spaţiu comercial nr.10 pentru activitatea comercială specifică  pâine şi produse de panificaţie
în suprafaţă de 17,84 mp;
l spaţiu comercial nr.11 pentru activitatea comercială specifică desfacere produse agroalimen-
tare (aprozar ) în suprafaţă de 19,8 mp;

Dosarele pentru înscriere la licitaţie se primesc până la data de 26.09.2014 ora 12:00.
Relaţii suplimentare se găsesc la Primăria Lugoj cam.112. Caietele de sarcini se pot ridica

de la Primăria Lugoj, cam 112.

Primar Şef birou,
Prof. ing. Boldea Francisc – Constantin                        ec. Cristian Băltăreţu
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Primar, 
Prof.Ing.Francisc Boldea  

C O M U N I C A T 
              Primarul Municipiului Lugoj, prof. ing. Francisc
Boldea, invită seniorii municipiului la a IX – a ediţie a “Balu-
lui seniorilor”, ce va avea loc în data de 26 septembrie 2014,
orele 18.00, la selectul Restaurant Acapulco.
              Invitaţiile pentru Balul de poveste 2014 se vor ex-
trage pe bază de tombolă, joi, 18 septembrie 2014, începând
cu ora 8.00 la Casa de Cultură a Sindicatelor Lugoj.
              Participanţii la tombolă trebuie să aibă domiciliul în
municipiul Lugoj sau în satele aparţinătoare Tapia sau Mă-
guri. Cei interesaţi sunt rugaţi să aibă asupra lor buletinul
sau cartea de identitate (în copie şi original), copie cupon pen-
sie şi suma de 10 lei/ bilet.

VERIFICAREA / REVIZIA
LA TERMEN A INSTALAŢIILOR ŞI A ECHIPAMENTELOR

PE  COMBUSTIBIL GAZOS

În vederea evitării producerii unor evenimente nedorite, uneori
cu urmări tragice, care pot fi cauzate de nerespectarea prevederilor Nor-
melor tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze na-
turale indicativ NT – DE – 01 / 2004, Administraţia Publică Locală
aduce la cunoştiinţa tuturor Unităţilor de Învăţământ, Instituţiilor su-
bordonate Consiliului Local Municipal Lugoj, agenţilor economici şi
populaţiei care au în dotare asemenea instalaţii şi echipamente, urmă-
toarele:   

Toţi consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure ex-
ploatarea în condiţii de siguranţă şi întreţinerea corectă a instalaţiilor şi
a echipamentelor utilizate în  conformitate cu aceste Norme Tehnice de
Reglementare;

Verificările, reparaţiile şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare a
echipamentelor se face o dată la maximum 2 ani, doar prin unităţi spe-
cializate / autorizate I.S.C.I.R;

Operaţiile de verificare periodică a instalaţiilor de gaze naturale
se efectuează o dată la maxim 2 ani şi cele de revizie la maximum 10
ani;

Verificarea/revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor
naturale se efectuează de către agenţi economici autorizaţi de către Au-
toritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – A.N.R.E.G.

Cadru Tehnic  P. S. I
ing. Constantin UDRESCU

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organi-

zează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia Urbanism - Pa-
trimoniu, după cum urmează:

INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II – 
Serviciul de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public -

Compartiment Întreţinere Imobile Domeniul Public;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regula-

mentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare 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 abili-
tate;
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: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator: nivel mediu.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de  16.10.2014, ora 1000, iar interviul se va

susţine în data de 22.10.2014, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa
Victoriei, nr. 4.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj –
Biroul Resurse Umane până la data de 17.09.2014.            .

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

După o perioadă de acumu-
lări în cantonamentul de la Vršac, noua
echipă de volei cu care Lugojul se va
prezenta la startul stagiunii în prima
ligă, a continuat antrenamentele zilnice

în Sala Ion Kunst – Ghermănescu,
staff-ul tehnico -organizatoric planifi-
când şi demarând strategia de pregătire
pentru luna septembrie, premergătoare
startului oficial ce se va da vineri, 3 oc-

tombrie, la Lugoj, la meciul tur de
Cupa României dintre C.S.M. Lugoj
şi C.S.M. Satu Mare.  În weekend-ul
recent încheiat, voleibalistele antrenate
de Valerijan Luka au participat, în Un-

garia, la Bekescsaba, la un triunghiular
internaţional alături de valoroase re-
prezentante din Serbia – Spartak Su-
botica, an de an pe podiumul
competiţiei interne, şi de gazdele de la
BSE Linamar Bekescsaba, cam-
pioana la zi a Ungariei.

Pentru prima oară în sextet în
întâlniri quasi-oficiale, sportivele lugo-
jene s-au prezentat onorabil în faţa
oponentelor în Sala Polivalentă din
Bekescsaba, populată în fiecare din
cele două zile de turneu de circa 450
de spectatori. Iar scopul acomodării în
sextet şi al debutului de omogenizare
a fost atins, tehnicianul C.S.M.-ului
declarându-se mulţumit de evoluţia fe-
telor în această fază a pregătirilor. Una
în care se încearcă în primul rând re-
glarea unor relaţii de joc viabile între
coordonatoarele de joc – ambele noi la
echipă şi atacante (aflate şi ele, majo-
ritatea în aceeaşi situaţie), în paralel cu
celelalte aspecte ale pregătirii specifice
şi formării unui grup omogen pentru
noul sezon.

Aflate în faţa unor adversari
care iau startul în campionat cu două
săptămâni înaintea grupării lugojene,
echipierele C.S.M.- ului au avut dato-

ria de a munci serios în teren pentru a
recupera parte din decalajul de pregă-
tire şi lipsă de jocuri dar, încă o dată,
chiar dacă scorurile înregistrate nu ne-
au fost favorabile, acţiunea participării
la un turneu de asemenea nivel a fost
una necesară şi reuşită în acelaşi timp.
De remarcat, este evoluţia în echipa
maghiară, câştigătoare a competiţiei, a
sârboaicei Ivana Radonjic, una din
componentele de bază ale C.S.M.
Lugoj în sezonul trecut. 

Din echipa deplasată la tur-
neu împreună cu antrenorii Valerijan
Luka, Vlad Stănoiu şi Vasile Canea, au
făcut parte: Ionela Canea, Laura
Lungu, Krista De Geest, Gabriela
Bălae, Olga Krasteva, Iasmina Petro-
măneanţ, Yanita Nikolova, Denisa Vi-
loiu, Irina Andreica, Ivana Milanovic,
Mădălina Şonda şi Maria Matei, toate
componentele lotului fiind rulate de-a
lungul jocurilor.
Rezultatele turneului:
BRSE Linamar Bekescsaba – C.S.M.
Lugoj = 3 : 2
Spartak Subotica – C.S.M. Lugoj = 3 : 0
Spartak Subotica – BRSE Linamar Be-
kescsaba = 2 : 3

Dan H. Brudiu

Volei - CSM Lugoj  la primele acţiuni în noua formulă

Fotbal Liga a 3-a
Alcătuirea seriilor ligii a 3-a, a dat mari bătăi de

cap celor de la Federaţia Română de Fotbal. Retra-
gerea cărăşenelor Oţelu Roşu, Muncitorul şi AFCM
din Reşiţa, au “aruncat” formaţia lugojeană Vulturii,
într-o serie ce se întinde din nord-estul judeţului
Arad (vezi Sebiş) până la Craiova.

Debutul în această ediţie de campionat, a adus pri-
mele trei puncte în contul lugojenilor ca urmare a
victoriei de la Ineu, scor 1-0 ( Vladia minutul 59).
Meciul a fost echilibrat, Vulturii mai având un gol
anulat pe motiv de offside discutabil în minutul 44,
şi câteva mari ocazii de a marca pe final de partidă.

În etapa a 2-a, Vulturii au întâlnit pe teren propriu nou promovata, ACO Filiaşi. După o evoluţie în care
emoţiile şi lipsa de experienţă şi-au pus amprenta asupra jocului prestat, tinerii fotbalişti antrenaţi de pro-
fesorii Petruescu şi Jivulescu au învins în cele din urmă cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de că-
pitanul echipei, Eugen Miculescu în minutul 90+3!

A urmat deplasarea de la Becicherecul Mic, la startul partidei găsindu-se faţă în faţă, formaţii cu punctaj
maxim după disputarea primelor etape. Două greşeli individuale în tabăra lugojeană, au înclinat balanţa în
favoarea gazdelor, o echipă omogenă şi experimentată ce va ataca promovoarea şi în această ediţie de cam-
pionat. A fost aşadar, Mama Mia Becicherecul Mic – Vulturii Lugoj 2-0.

Iată cum se prezintă clasamentul seriei a 4-a, în prima sa parte, după disputarea primelor trei etape:
1.Becicherecul Mic                      9 puncte.
2.Sebiş                                         7 puncte.
3.Hunedoara                                7 puncte.
4.UTA Bătrâna Doamnă             6 puncte.
5.VULTURII LUGOJ                 6 puncte.
6.Minerul Mehedinţi                   4 puncte.
Programul următoarelor partide ale lugojenilor se prezintă astfel:

Etapa IV-a 19.09.14 orele 17 Vulturii-Giarmata.
Etapa V-a 27.09.14 orele 17 Hunedoara-Vulturii
Etapa VI-a 04.10.14 orele 17 Vulturii-Minerul Mehedinţi.

Marius Maier

Peste 6.000 de elevi şi preşcolari lugojeni au început
luni, 15 septembrie cursurile. Anul şcolar 2014-2015,
va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de
zile lucrătoare. Prin excepţie, pentru clasele terminale
din învăţământul liceal, acest an şcolar va fi de 37 de
săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săp-
tămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării exame-
nului naţional de bacalaureat.

Pentru clasele terminale de liceu cursurile se încheie
în data de 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a anul
şcolar va avea 36 de săptămâni, din care durata cursu-
rilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedi-
cată desfăşurării evaluării naţionale. Astfel, cursurile
claselor a VIII-a se vor încheia în data de 12 iunie
2015.

Vacanţa intersemes,trială este cuprinsă între 31 ia-

nuarie şi 8 februarie 2015. Cursurile semestrului al
doilea vor începe luni, 9 februarie 2015 şi se vor în-
cheia vineri, 10 aprilie 2015, iar vacanţa de primăvară
este cuprinsă între 11 aprilie şi 19 aprilie, urmând ca
elevii să se întoarcă la cursuri luni, 20 aprilie, până vi-
neri, 19 iunie. Adriana Ianăş

Şcolile lugojene şi-au deschis din nou porţile

„CUPA C.S.M. LUGOJ”:
18 – 20 septembrie 2014

Aşa cum amatorii de volei sunt obişnuiţi, Lugojul organizează şi propriul tur-
neu, ce ia startul  JOI, 18 septembrie, la orele 18.00, în cadrul căruia suporterii
vor avea ocazia să asiste la un spectacol cu surprize, de prezentare a lotului cu
care C.S.M. Lugoj va aborda noua ediţie de campionat. Un turneu aflat la a cincea
ediţie, la care intrarea este gratuită şi la care aveţi ocazia să urmăriţi la lucru echipe
din trei ţări cu volei de calitate: Odbojkaski Klub Klek (Serbia, A- Liga), BSE Li-
namar Bekescsaba ( campioana Ungariei), S.C.M. Universitatea Craiova ( A1/Ro-
mânia) şi C.S.M. Lugoj, la prima apariţie în noua formulă în faţa propriilor
suporteri. Succes!

Programul turneului:
Joi, 18 septembrie, orele 18.00:
Universitatea Craiova – BSE Linamar Bekescsaba (Ungaria)
orele 19.30: prezentarea oficială a lotului de volei C.S.M. Lugoj
orele 20.15:  C.S.M. Lugoj – Odbojkaski Klub Klek (Serbia)

Vineri, 19 septembrie, orele 18.00:
BSE Linamar Bekescsaba – O.K. Klek
orele 20.00: C.S.M. Lugoj – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 20 septembrie, orele 11.30:
Universitatea Craiova – O.K. Klek
orele 13.30: C.S.M. Lugoj – BSE Linamar Bekescsaba

Dan H. Brudiu


