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„TOAMNA LUGOJEANĂ”, CU BOGĂŢIE
DE LEGUME ŞI FRUCTE DE CALITATE

Primăria Municipiului Lugoj, organizează în data de 1 noiembrie 2014, începând cu ora 10.00, 
prima ediţie a „Toamnei Lugojene”, eveniment ce va avea loc odată cu inaugurarea noii 

Pieţe Agroalimentare „Timişul” din Municipiul Lugoj.
Invităm producătorii de legume şi fructe din Lugoj şi din zonă, să participe la prima ediţie 
a „Toamnei Lugojene”, municipalitatea luând decizia de a nu percepe taxe de închiriere 

a spaţiilor în data de 1 noiembrie 2014.
Prezenţa producătorilor de legume şi fructe în piaţă, se va face începând cu ora 5.00 dimineaţa,

în limita locurilor disponibile din piaţă.
Agenţii economici, care deţin în prezent chioşcuri în noua piaţă, au posibilitatea 

să-şi valorifice din prima zi produsele de panificaţie, lactate, carne sau mezeluri.
Vom amenaja un loc special pentru apicultorii din Lugoj şi zonă şi comercianţii de flori.

Atmosfera de sărbătoare, prilejuită de inaugurarea Pieţei Agroalimentare „Timişul”, 
va fi întreţinută de Ansamblul Folcloric „Lugojana” şi Fanfara Municipiului Lugoj.

Invităm cetăţenii Municipiului Lugoj la prima ediţie a Sărbătorii „Toamna Lugojeană” 
sperând că şi prin deschiderea noii Pieţe Agroalimentare „Timişul” 

vom oferi o bucurie sufletească cetăţenilor Municipiului Lugoj.

Cu deosebit respect,
prof. ing. Francisc Boldea

Primarul Municipiului Lugoj



octombrie 2014

Ca în fiecare an, la data de 1 octombrie,
se serbează Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice. Cu acest prilej, Primăria Municipiului
Lugoj, în colaborare cu Direcţia de Asistenţă So-
cială şi Comunitară şi Casa de Cultură a Munici-
piului, au organizat vineri, 26 septembrie, cea de
a IX-a ediţie a Balului Seniorilor, la elegantul
Restaurant “Acapulco”, începând cu orele 18.00.

În deschiderea evenimentului, primarul
Francisc Boldea le-a urat bun venit celor 500 de
participanţi. Seniorii au fost încântați de dansu-
rile populare susținute de Ansamblul Folcloric
“Lugojana”, după care au fost poftiți la joc. În

continuare programul muzical a fost asigurat de
Lușu Penescu și un DJ, dar și de îndrăgiți soliști
de muzică populară. Nu a lipsit nici mult
așteptatul Concurs de dans, cei mai îndrăzneți
dintre seniorii orașului, formând 25 de perechi,
au fost invitați să se întreacă pe diverse acorduri
muzicale pentru a câștiga premiile consistente
puse la bătaie de organizatori.

La acest eveniment a participat şi pre-
şedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin,
precum şi consilierii locali Nicu Bădina, Iosif
Crăciunescu, Ioan Barboni şi Constantin Savu.

Călin Bublea

”Balul seniorilor” – un eveniment deosebit
pentru pensionarii din municipiu
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Ajutoare de încălzire pentru 
familiile cu venituri reduse

ANUNŢ
                  În perioada 10.11-12.11.2014 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de REFERENT, grad
prof. SUPERIOR în cadrul Compartimentului Registratură, Relaţii cu Publicul.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a) condiţii generale de participare la concurs:
- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea  nr.188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici – republicată.
b) condiţii specifice de participare la concurs:

- Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat.
- Vechime minimă pe studii medii – 9 ani.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va susţine în data de 10.11.2014, ora 10,00, iar interviul se va susţine în

data de 12.11.2014, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, 
P-ţa Victoriei nr.4. Dosarele se vor depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare,

cam.9, până la data de 29.10.2014, ora 16.00. Bibliografia şi actele necesare pentru 
dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.dasclugoj.ro.

Informaţii suplimentare la tel.nr.0256/351441, int.274.

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează concurs de re-

crutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie  vacante din cadrul apa-
ratului de specialitate al Primarului, Direcţia Economică, Serviciul Financiar - Contabil, Biroul Autorizaţii,
Liberă Iniţiativă, Comercial, Contracte - Compartiment Autorizaţii, Liberă Iniţiativă, Comercial, Contracte,
după cum urmează:

CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR
CONDIŢII DE PARTICIPARE:

a)  condiţii generale de participare la concurs:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;
- cunoştinţe operare pe calculator –  nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 19.11.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine

în data de  24.11.2014, 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 07.11.2014. 
Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, camera 7, tel. 0256/ 352240, interior 210.” 
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În calitate de primar al Municipiului Lugoj, trebuie să vă
aduc la cunoştinţă următoarele:

Perioada în care v-aţi desfăşurat activitatea în această
piaţă provizorie se încheie miercuri, 29.10.2014, ora 13.00. Po-
liţia locală şi naţională vor elibera complet piaţa începând cu ora
13.00, pentru ca utilajele să poată ridica mesele din piaţă şi cortul
închiriat, fără a pune în pericol siguranţa cetăţenilor.

Joi, 30.10.2014 şi vineri 31.10.2014, piaţă agroalimen-
tară din Lugoj nu va funcţiona.

Pentru buna desfăşurare a activităţii în noua piaţă agroa-
limentară construită vă rog să ţineţi cont de următoarele: joi,
30.10.2014, ora 9.00, vor fi prezenţi în noua piaţă toţi producă-
torii agricoli care au contract cu Primăria Municipiului Lugoj,
pentru repartizarea meselor.

Repartizarea meselor se va face pe localităţi, prin tragere
la sorţi pentru toţi producătorii agricoli din localităţile respective
(Lugoj, Belinţ, Bodo, Botineşti, Chizătău, Cladova, Cliciova, Coş-
teiu, Desa, Gruni, Herendeşti, Jabăr, Leucuşeşti, Lugojel, Ohaba
Forgaci, Pietroasa Mare, Poiana Mare, Răchita, Sudriaş, Susani,
Târgoviste, Timişoara, Traian Vuia, Vârciorova şi Visag).

Prezenţa producătorilor agricoli, ce produc legume şi
fructe, este obligatorie, în caz contrar se pierde alocarea meselor.

Joi, 30.10.2014, orele 9.00, vor fi prezenţi în noua piaţă
toţi producătorii de lactate şi flori care au contract cu Primăria
Municipiului Lugoj, pentru tragerea la sorţi a meselor destinate
pentru ei.

Prezenţa este obligatorie pentru că în caz contrar nu vor
mai avea alocată masă în piaţă.

Vineri, 31.10.2014, ora 9.00, vor fi prezenţi în piaţă în
mod obligatoriu, toţi producătorii agricoli de legume şi fructe care
nu au contract cu Primăria Lugoj, dar doresc să închirieze mese în
noua piaţă.

Cei care nu sunt prezenţi vineri nu vor putea încheia con-
tract pentru o masă în noua piaţă agroalimentară.

Fac precizarea că vor rămâne disponibile 20 de mese cu
suprafaţa de 1 mp, pentru producătorii agricoli ocazionali din oraş
şi zonă.

Menţionez, că închirierea unei mese cu suprafaţa de 1 mp,
care include şi taxa zilnică de piaţă, este de 75 lei/luna + TVA, con-
form HCL nr.133/16.10.2014.

Plata chiriei se face anticipat pentru luna următoare. Celor
care nu plătesc la timp această taxă, li se va rezilia imediat con-
tractul, iar masa respectivă va fi scoasă la licitaţie pentru un nou
doritor.

Deschiderea oficială a noii pieţe agroalimentare se va
face sâmbătă, 01.11.2014, orele 10.00. Accesul în piaţă se va face
începând cu ora 5.00 dimineaţa. Programul zilnic de desfăşurare a
activităţii în piaţă este între orele 5.00 şi 16.00, între orele 16.00 şi
17.00, comercianţii vor lăsa mesele curate, iar marfa rămasă va fi
depozitată în interiorul mesei. Mesele vor fi încuiate de fiecare pro-
ducător cu un lacăt. Cheile vor fi doar la proprietar. 

Între orele 17.00 şi 19.00, S.C. Salprest S.A. va face cu-
răţenia întregii pieţe.

Acest program este valabil pe întreg anul calendaristic. 
Rog producătorii agricoli să pregătească pentru sâmbătă,

01.11.2014, produse de calitate şi în cantităţi suficiente pentru ce-
tăţenii Municipiului Lugoj, invitaţi în număr mare la deschiderea
oficială a noii pieţe.

Dragi producători agricoli, în aprilie 2013, în urmă cu un
an şi jumătate, am promis că în 31 octombrie 2014, noua piaţă va
fi gata. Cu bucurie vă anunţ că de la 01.11.2014, activitatea se va
desfăşura în noua Piaţă Agroalimentară „Timişul”, în condiţii
foarte bune.

Cu deosebit respect,
prof.ing. Francisc Boldea

Primarul Muncipiului Lugoj

DRAGI PRODUCĂTORI AGRICOLI ŞI COMERCIANŢI CE VĂ DESFĂŞURAŢI 
ACTIVITATEA ÎN ZONA PIEŢEI AGROALIMENTARE
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Anul acesta se împlinesc 680 de ani de
la prima atestare documentară a Lugojului, când
în registrele de dijme papale ale Arhidiaconatului
de Sebeş a fost menţionat preotul Blasiu din
Lugoj care a plătit dijma în valoare de patru
pense, pentru ca următoarea menţiune să provină
din a doua jumătate a secolului al XIV – lea,
când pe data de 3 noiembrie 1366 regele Ludovic
I emite un document de aici, iar în 1369 cu oca-
zia delimitării hotarului localităţii Iersig este con-
semnat un drum ce ducea la Lugoj. În
documentele vremii Lugojul este amintit sub di-
verse nume: Lugas, Lwgas sau Lwgos.

În acest sens Muzeul de Istorie și Etno-
grafie a organizat în perioada 25 septembrie – 20
octombrie la Galeria Armi (în clădirea Cercului
Militar) o expoziție în care au fost surprinse cele
mai importante momente din evoluția localității.
Spre deosebire de celelalte expoziții organizate
de către instituția noastră în care au fost prezen-
tate aspectele devenite clasice și foarte bine cu-
noscute de către iubitorii de istorie, de data

aceasta au fost prezentate aspecte, mai puțin cu-
noscute și dezbătute, despre ceea ce a însemnat
Lugojul pentru contemporanii acelor vremuri.

Un loc important l-am acordat cartogra-
fiei medievale și moderne ce se referă la spațiul
central-european, Lugojul fiind una dintre
localitățile, care alături de Caransebeș,
Timișoara, Lipova, Arad, Severin, Belgrad sau
Buda apare pe toate hărțile din perioadele mai
sus amintite, aspect ce vorbește de la sine despre
importanța pe care a avut-o urbea de pe Timiș
de-a lungul existenței sale. Scopul prezentării
materialelor cartografice a fost acela de reconsti-
tuire a habitatului, de a identifica vechile aşezări
medievale cunoscute din documentele epocii şi
localizarea acestora pe hartă. Au fost prezentate
o serie de hărți întocmite de: Lazarus – Tabula
Hungariae (1528), Matthias Zündt - Nova Totius
Ungariae (1567), Mercator – Harta Ungariei
(1606), Guillaume De l`Isle - Carte de la Hongrie
(1703), Johann Christoph Muller – Harta Unga-
riei (1745), etc.

Cadrul geopolitic al epocii este surprins
prin prezentarea principalelor personalități poli-
tico-militare, puțin menționate în contextul eve-
nimentelor locale, care și-au pus amprenta
asupra evoluției spațiului bănățean și implicit a
Lugojului. Sunt ilustrate în imagini cu statut de
document, mai mult sau mai puțin cunoscute,
personalități precum Soliman I (cel Mare) - sul-
tan al Imperiului Otoman, Ioan I Zapolya–voie-
vod al Transilvaniei, Isabella Jagiello Zapolya –
regină consort a Regatului Ungariei de Est, Ioan
Sigismund Zapolya – rege al Ungariei, Ferdi-
nand I de Habsburg – împărat al Sfântului Impe-
riu Roman, Acațiu Barcsay – ultimul Ban de
Lugoj și Caransebeș, Claudius Florimund de
Mercy d’Argenteau – primul guvernator militarși civil al Banatului, Maria Therezia - împără-
teasă a Sfântului Imperiu Roman și regină a Un-
gariei, Iosif al II – lea - împărat al Sfântului
Imperiu Roman și Mare Principe al Transilva-
niei.

Dr. Răzvan Pinca

Lugoj – 680 de ani. Tradiţie şi identitate

Devotat corist al ve-
nerabilei Reuniuni Române de
Cântări şi Muzică lugojene (ac-
tualul cor „Ion Vidu”), în care
a activat încă din anul 1907, la
vârsta de opt ani, Iosif Popescu
a fost, de-a lungul timpului, un
fin şi meticulos observator al
evenimentelor culturale din
urbea sa natală, pe care le va
consemna, mai târziu, într-un
voluminos tom dedicat istori-
cului celei mai vechi alcătuiri
vocale din istoria muzicii ro-
mâneşti. Volumul, definitivat în
1975, deşi a avut parte de o ge-
neroasă recomandare din partea
unor importante personalităţi
bănăţene (Nicolae Ursu, Filaret
Barbu, Constantin Miu-Lerca,
Octavian Bacău), a rămas ine-
dit, neputând trece de furcile
caudine ale cenzurii comuniste,
ai cărei locotenenţi nu puteau
agrea episoadele închinate re-
pertoriului liturgic, dar mai cu
seamă câteva secvenţe biogra-
fice din cariera autorului. O re-
comandare entuziastă a fost

semnată şi de muzicologul Vio-
rel Cosma, un corifeu al muzi-
cologiei româneşti
contemporane, sensibil la nobi-
lele semnificaţii ale unui sim-
bol al spiritualităţii româneşti:

„Am citit şi am studiat
cu atenţie monografia Corului
„Ion Vidu” din Lugoj, lucrare
redactată de dl Iosif Popescu.
Este o lucrare închegată, scrisă
cu pasiune şi adevăr, bazată pe
o amplă şi în bună parte inedită
documentare. Tipărirea lucrării
dlui Iosif Popescu ar completa
armonios imaginea vieţii muzi-
cale a Lugojului şi mai ales per-
sonalitatea lui Ion Vidu. Ca
biograf al marelui muzician bă-
năţean pot remarca un aport de-
osebit la îmbogăţirea faptelor
semnalate până azi de prezenta
lucrare. Stilizată literar în vede-
rea formei definitive, monogra-
fia Corului „Ion Vidu” din
Lugoj, de dl Iosif Popescu, va
face cinste culturii muzicale din
Banat, fapt pentru care opinez
să fie sprijinită pentru tipar”.

Născut la Lugoj în 2
aprilie 1898, Iosif Popescu a
urmat clasele primare la şcoala
confesională ortodoxă, unde a
avut prilejul să fie învăţăcelul
lui Ion Vidu, apoi, beneficiind
de stipendiile Fundaţiilor „Ana
Alexandrovici” şi „Emanuil
Gojdu” (prin diligenţele lui Va-
leriu Branişte), devine elevul
Şcolii Superioare de Comerţ
din Braşov. Profund ataşat cau-
zei Marii Uniri (fratele său, Ni-
colae Popescu, a participat ca
delegat al Reuniunii la Marea
Adunare Naţională de la Alba
Iulia), în anul 1919, după fina-
lizarea studiilor, se înrolează ca
voluntar în Regimentul 89 In-
fanterie Braşov, luând parte la

campania din Ungaria. După
Unire activează, la Lugoj, în
Administraţia Financiară, apoi
la Casa de Asigurări Sociale, în
paralel cu intensa activitate cul-
turală desfăşurată sub egida
reuniunii lugojene (participă la
numeroasele turnee concertis-
tice întreprinse în ţară şi stră-
inătate), dar şi în calitate de
publicist („Cultura Poporului”
şi „Răsunetul”). În 1930 se că-
sătoreşte cu Minerva Hubian,
care-i dăruieşte o fiică, Marga-
reta Doina (căsătorită Diaco-
nescu), distinsă profesoară a
Liceului „Coriolan Bredi-
ceanu”.

Simpatiile sale poli-
tice manifestate în perioada in-
terbelică vor determina
arestarea sa, în 1952, şi trimite-
rea la muncă silnică, la Canal,
gulagul elitei româneşti, până
în 1954, când îşi reia activitatea
de corist. Câteva mărturii din
perioada interbelică, consem-
nate în monografia Corului
„Ion Vidu” sau în publicaţiile
bănăţene, au rămas memora-
bile, constituindu-se în adevă-
rate surse documentare:
reprezentaţiile, la Lugoj, ale
trupei Teatrului Naţional bucu-
reştean (1919), repetiţiile Reu-
niunii lugojene cu participarea
pianistului-compozitor Liviu
Tempea (mai târziu, I. Popescu
îi va dedica un amplu studiu,
publicat în periodicul timişo-
rean „Orizont”), nefastul mo-
ment al divizării Corului „Ion
Vidu”, în 1947, pe fundalul
procesului aparent ireversibil al
comunizării vieţii politice, so-
ciale şi culturale, în prezenţa
trupelor sovietice „elibera-
toare”.    

Dr. Constantin-T. Stan

Iosif Popescu
(1899-1982)

Expoziţia omagială „Traian Vuia în
documente şi imagini” la Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj, în
colaborare cu Asociaţia Cultural-Ştiinţifică
„Pasărea Măiastră”, a organizat, la Galeria
„Pro Arte” Lugoj, expoziţia omagială „Tra-
ian Vuia în documente şi imagini”, expoziţie
care urmăreşte, în ordine cronologică, prin-
cipalele evenimente din viaţa lui Traian Vuia
– pionierul aviaţiei mondiale –, precum şi lo-
calităţile în care marele inventator a poposit.
Expoziţia „Traian Vuia în documente şi im-

agini”, îngrijită de Marcel Nicolae şi vernisată în data de 3 octombrie 2014, ora 11.00, la Galeria
„Pro Arte” Lugoj, cuprinde un număr de 22 de planşe şi 4 postere. 

Biograful lui Traian Vuia – inginerul George Lipovan – reliefează legătura strânsă între
inventator şi societatea lugojeană, afirmând: „Traian Vuia datorează totul societăţii lugojene, mai
puţin munca sa şi geniul înnăscut”. În sens valoric, onorantă este afirmaţia lui Charles Renard –
constructorul primului dirijabil francez: „Traian Vuia este în aeronautică ceea ce este Louis Pasteur
pentru bacteriologie”.

Adriana Weimer

Muzeul de Istorie, Et-
nografie şi Artă Lugoj, în co-
laborare cu Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale
Caraș-Severin și Consiliul
Județean Caraș-Severin, a or-
ganizat marți, 14 octombrie
2014, de la ora 15.00, la Gale-
ria “Armi” din Lugoj (în clădi-
rea Cercului Militar Lugoj), o
multiplă lansare de carte; pen-
tru început, după cuvântul de
deschidere al domnului Răz-
van Pinca – directorul Muzeu-
lui de Istorie, Etnografie şi
Artă Lugoj – doamna prof.

Angelica Herac a prezentat re-
vista „Nedeia”, al cărei redac-
tor-şef este; astfel, după cum a
subliniat doamna Angelica
Herac, revista “Nedeia” apare
din anul 2013, de două ori pe
an, sub egida Consiliului
Județean Caraș-Severin și a
Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Caraș-
Severin; ea a luat ființă din
dorința expresă de a fi contu-
rată în paginile ei identitatea
tradițională a acestui “colț de
Rai”, numit Banatul de munte.

Au urmat lansările

propriu-zise de carte: „Tradiţii
culturale bănăţene în cărţile
Editurii Tim”, carte semnată de
publicistul și editorul Gheorghe
Jurma – directorul Editurii Tim
din Reşiţa; „Perspective nara-
tive în basmul cult contempo-
ran” – volum semnat de prof.
Adela Lungu-Schindler; volu-
mul „Izvoare şi preocupări dia-
lectale în Banat” (vol. I şi II),
semnat de prof. univ. dr. Marcu
Mihail Deleanu; volumele „Co-
respondenţă” (vol. IV), şi
„Gheorghe Dobreanu – Mono-
grafie”, cărţi semnate de prof.
univ. dr. Dumitru Jompan; mo-
derator: scriitorul şi traducăto-
rul Simion Dănilă.

La această inedită lan-
sare de carte au mai participat
scriitori, jurnalişti, profesori şi
oameni de cultură lugojeni:
Dan Floriţa-Seracin, Doru Dinu
Glăvan, pr. paroh Mihai Sidei,
Cristian Ghinea, Constantin-
Tufan Stan, Adriana Weimer,
Mircea Anghel, Ion Oprişor,
Gheorghe Oniga, Maria Rogo-
bete, Maria Izgherean, Simion
Todorescu, Sabina Zotica, Da-
ciana Vuia, Angela Ţebeian.  

Întâlnirea literară s-a
încheiat cu sesiunea de auto-
grafe.

Adriana Weimer

Multiplă lansare de carte la Lugoj
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Se lucrează în continuare la programul de mo-
dernizare prin asfaltare a unor trotuare din mu-
nicipiul Lugoj.

După finalizarea asfaltării la trotuarele de la
Podul de Beton lucrările s-au mutat pe străzile
Jabărului şi Comuna din Paris. Pe strada Jabă-
rului a fost asfaltat trotuarul de pe partea dreaptă
în suprafaţă de 1070 mp, iar pe strada Comuna
din Paris s-au asfaltat trotuarele de pe ambele
părţi, aici suprafaţa totală fiind de 755 mp. De
asemenea, au fost finalizate şi lucrările pe strada
Timotei Cipariu unde a fost asfaltată o suprafaţă
de 730 mp.

Pe strada Crişan a fost reabilitat trotuarul de
pe o parte urmând să fie asfaltat în curând şi cel
de pe cealaltă parte. Şi pe strada Cloşca, s-a fi-
nalizat asfaltarea trotuarului de pe partea stângă
din direcţia străzii 13 Decembrie.

Lucrările de reabilitare prin asfaltare a trotua-

relor se vor muta apoi în Cartierul I.C. Drăgan.
Continuă şi programul de reabilitare prin da-

lare a unor trotuare din oraş. S-au încheiat lu-
crările din parcul de la moara de pe strada
Făgetului şi la trotuarul de pe Splaiul Morilor
de vis-à-vis de noua piaţă agroalimentară.

De asemenea, s-au executat lucrări în cartie-
rul Micro II. A fost finalizată lucrarea de dalare
a Aleii Nucilor şi a  Aleii Cireşilor. În acest car-
tier a fost dalată o suprafaţă de 1.500 mp, fiind
montată bordură pe o lungime de 1.100 ml.

Lucrările se vor muta apoi în Parcul Prefec-
turii, unde va fi continuat programul de reabili-
tare cu aleile care nu au fost dalate în toamna
anului trecut. În acest an în programul de dalare
au fost cuprinse trotuare şi alei în suprafaţă totală
de 6.760 mp, fiind montate borduri pe o lungime
de 3.600 ml.

Aurel Jurubiţa 

În fiecare an, la 25 octombrie, se sărbătoreşte
Ziua Armatei Române, zi ce marchează elibe-
rarea, în anul 1944, a ultimei porţiuni de pă-
mânt românesc.

Manifestările dedicate sărbătoririi acestei
zile au fost organizate şi în acest an de către
Primăria Municipiului şi Garnizoana Lugoj.
La Monumentul „Alfa şi Omega”, al eroilor
din cel de-al doilea război mondial s-a desfă-
şurat un ceremonial militar şi religios precum

şi depuneri de coroane. 
La evenimentul care a început la ora 10:00

au participat reprezentanţi ai veteranilor de
război şi cadrelor militare în rezervă, instituţii
publice din oraş, asociaţii nonguvernamentale
şi partide politice, clerici şi jurnalişti.

La finalul ceremonialului militar a avut loc
defilarea cadrelor militare din Garnizoana
Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Pentru salubrizarea oraşu-
lui în condiţii eficiente, Primă-
ria Municipiului Lugoj
împreună cu S.C. Salprest S.A.
Lugoj, a organizat şi în acest an
acţiunea “Curăţenia de
Toamnă”, pe teritoriul munici-
piului în zilele de sâmbătă după
cum urmează: în 18 octombrie
2014 - ,,Lugojul German” – ju-
mătatea Municipiului Lugoj si-
tuată pe malul stâng al râului
Timiş şi în 25 octombrie 2014 -

,,Lugojul Român” – jumătatea
Municipiului Lugoj situată pe
malul drept al râului Timiş.

Cetăţenii care locuiesc la
case au scos deşeurile în faţa
imobilelor, iar cetăţenii care lo-
cuiesc la bloc, au depus deşeu-
rile la punctele de colectare a
deşeurilor menajere. Activita-
tea a început la orele 07.30. „În
cele două zile în care s-a desfă-
şurat această acţiune au fost
implicaţi 60 de oameni şi 11

utilaje şi am reuşit să colectăm
în total 872 mc de material ve-
getal şi lemnos (459 mc in Lu-
gojul German şi 413 mc în
Lugojul Român). Au fost colec-
tate şi deşeuri electrice şi elec-
tronice în cantitate totală de
1.720 kg, (980 kg în Lugojul
German şi 740 kg în Lugojul
Român). De asemenea au fost
ridicate cca 1,5 tone de deşeuri
textile din Lugojul German.
Consider că activitatea a fost
una reuşită şi apreciată de lu-
gojeni şi pe viitor vom continua
acest gen de acţiuni atât primă-
vara cât şi toamna.” a declarat
ing. Mircea Ghera, directorul
Salprest S.A.

În această perioadă s-au
colectat în paralel şi deşeuri de
echipamente electrice şi elec-
tronice pe baza unor comenzi
telefonice.

Cu prilejul acestei acţiuni
nu s-au colectat materiale rezul-
tate din construcţii sau gunoi
menajer.

Adriana Ianăş

Curăţenia de toamnă Programul de modernizare
a trotuarelor din oraş

Manifestări dedicate
Zilei Armatei Române

Serbările Toamnei, Lugoj 
- Ediţia a III-a

În perioada 3-5 octombrie 2014, Munici-
piul Lugoj a găzduit cea de-a treia ediţie a
„Serbărilor Toamnei”. Evenimentul a fost
organizat de Primăria Municipiului Lugoj
în parteneriat cu Asociaţia “Palmyra Fest”
şi Casa de Cultură a Municipiului Lugoj.

Manifestările au fost deschise vineri, 3
octombrie la ora 19.00, de copiii Ansam-
blului Folcloric „Lugojana” al Casei de
Cultură a Municipiului Lugoj. În conti-
nuare au evoluat îndrăgiţii solişti de muzică
populară Ramona Viţa, Liliana Laichici,
Camelia Bojin Ceocu, Dana Gruescu, Io-

nică Ivan, Ramona Ilieş Drăgan, Georgiana
Viţa, Laura Laurenţiu alături de dansatorii Ansamblului Folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură
a Municipiului Lugoj, pregătiţi de maestrul coregraf Puiu Munteanu. 

Sâmbătă, 4 octombrie, începând cu ora 20.00, au susţinut concerte formaţiile „Desant”, „Roc-
kabil” şi în final renumita trupă „Compact” care a fost întâmpinată cu mult entuziasm de publicul
prezent în număr mare. 

Muzica şi dansul popular au revenit pe scenă duminică, 5 octombrie, în cea de-a treia zi a ma-
nifestărilor când, cu începere de la ora 18.00, formaţiile de copii şi tineret ale municipiului Lugoj
şi Ansamblul Folcloric „Lugojana” i-au avut alături pe renumiţii solişti: Larisa Lungu, Andra
David, Danilă Călin, Denisa Lupulescu, Ana Maria Vlaiconi, Georgiana Micota, Ancuţa Coşovan,
Adorian Drăgoi, Daiana Ţofei, Dariana Dumitrescu. În continuare a avut loc un concert folcloric
susţinut de solista de muzică populară Mona Lisa – Şufan.

De la ora 20.45, în cel mai aşteptat moment al „Serbărilor Toamnei” au susţinut recitale invi-
tatele speciale ale evenimentului, solistele Mari Jana şi Tanja Savic din Serbia care au avut o pres-
taţie artistică deosebită, demnă de un eveniment reuşit.

Seara s-a încheiat cu tradiţionalul foc de artificii de la orele 23.00.
Adriana Ianăş

“Let’s Do It România!”- Acţiune de curăţenie
în municipiul Lugoj

Campania de curăţenie naţională “Let’s Do It România!” organizată în acest an în data de 27 sep-
tembrie a găsit ecou şi în municipiul Lugoj, îndeosebi în rândul elevilor şi profesorilor de la mai multe in-
stituţii de învăţământ lugojene.

Primăria Municipiului Lugoj a oferit ca şi în ceilalţi ani tot sprijinul pentru buna desfăşurare a acestei
acţiuni. Municipalitatea a stabilit împreună cu coordonatorul pe Lugoj din partea “Let’s Do It România!”,
Alexandru Szilagy, zonele în care acţiunea este oportună. Tot Primăria Lugoj a pus la dispoziţie două au-
tobuze pentru deplasarea voluntarilor la locaţiile mai îndepărtate. S.C. Salprest a oferit participanţilor saci
şi mănuşi.

u participat peste 200 de persoane, elevi şi profesori de la Școala Gimnazială Nr. 2, Școala Gimnazială
Nr. 3, Școala Gimnazială Nr. 4 și Colegiul Tehnic “Valeriu Braniște” precum şi o echipă de la firma lugo-
jeană Hella. Voluntarii vor primi diplome de participare în semn de apreciere pentru spiritul civic manifes-
tat.

Zonele în care s-a intervenit au fost malurile Timişului, parcurile din municipiu, piaţa de vechituri,
Moara Spânească şi drumul spre Tapia. Acţiunea a fost una deosebit de utilă şi reuşită fiind adunaţi în total
380 saci cu deşeuri.                                                                                                                    Adriana Ianăş
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HOTĂRÂREA
privind transmiterea în folosinţă gratuită  Asociaţiei Club Sportiv

Probaschet Lugoj, a unei suprafeţe de 535 mp teren

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

Art.1. – Se aprobă transmiterea pentru o perioadă de 10 ani, în folosinţă gratuită
Asociaţiei Club Sportiv Probaschet Lugoj a unei suprafeţe de 535 mp, teren situat în
Lugoj, Insula Cotu Mic, înscris în C.F. nr. 409737 Lugoj nr. top. 9017/a, în scopul pro-
movării şi practicării sportului.

Art.2. – Dezmembrarea suprafeţei de 535 m.p., identificată potrivit schiţei anexă
la prezenta hotărâre şi înscrierea în evidenţele cadastrale a dreptului după dezmembrare,
rămâne  în sarcina Asociaţiei Club Sportiv Probaschet Lugoj.

Art.3. - Îndeplinirea prevederilor  prezentei  hotărâri se încredinţează Direcţiei
urbanism, patrimoniu şi Direcţiei economice.

Nr. 116 din 25.09.2014

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din
27.06.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

în municipiul Lugoj aplicabile începând cu anul fiscal 2014

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E :

Art.1. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 27.06.2013 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Lugoj aplicabile începând cu
anul fiscal 2014 se modifică  la “ALTE TAXE LOCALE” lit. d) taxa pentru des-
facerea de produse în pieţe, târguri şi oboare după cum urmează:

1.  “ pct. 4 taxă vânzare produse vegetale pe masă  -  3  lei”
2.    “pct. 7 taxă abonament masă producători agricoli ” – se elimină.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.11.2014.
Art.3. Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direc-

ţiei economice.
Nr. 132 din 16.10.2014

HOTĂRÂREA
privind stabilirea tarifului de închiriere a unei mese din 

incinta Pieţei agroalimentare

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se stabileşte tariful de închiriere a unei mese din incinta Pieţei

agroalimentare în cuantum de 75 lei/masă/lună  + T.V.A.
Art.2. – Caietul de sarcini în vederea închirierii prin licitaţie publică a me-

selor  din Piaţa agroalimentară va fi întocmit de Direcţia economică.
Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.11.2014.
Art.4.- Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direc-

ţiei economice.
Nr. 133 din 16.10.2014

HOTĂRÂREA
privind schimbarea denumirii Cinematografului „Victoria”

situat în municipiul Lugoj str. A. Mocioni nr. 5, 
în Cinematograful „Bela Lugosi”

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

Art.1. – Se aprobă schimbarea denumirii Cinematografului „Victoria” si-
tuat în municipiul Lugoj, str. A. Mocioni nr. 5, în Cinematograful „Bela Lugosi”.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei urbanism patrimoniu şi Direcţiei economice.

Nr. 123 din 16.10.2014

ANUNŢ PUBLIC
MUNICIPIUL LUGOJ, anunţă publicul interesat asupra deciziei

etapei de încadrare de către APM Timiş, de a nu se efectua evaluarea
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Staţie tratare apa Tapia”, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Timiş, Timişoara, B-dul. Liviu Re-
breanu, nr. 18-18A, luni-joi între orele 08ºº-16³º, vineri între orele 08º-
14ºº, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmtm.anpm.ro
– acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de  28.10.2014.

HOTĂRÂREA
privind  modificarea şi completarea 

Statutului S.C. „Meridian 22” S.A Lugoj

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

Art. 1 – (1) Capitolul  II „Obiectul de activitate al societăţii comerciale” din Statutul
S.C. „Meridian 22” S.A Lugoj  se modifică şi completează cu 3 activităţi secundare, după cum ur-
mează:

- cod CAEN 4674: Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru
instalaţii sanitare şi de încălzire;

- cod CAEN 4669: Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
- cod CAEN 4673: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de con-

strucţii şi echipamentelor sanitare de încălzire.
(2) art. 18, se modifică şi se completează cu următoarele:
-  se elimină sintagma „Preşedintele Consiliului de administraţie este directorul societă-

ţii”;
- se înlocuiesc reglementările: „Salariul directorului general al societăţii a fost stabilit în

şedinţa Consiliului de administraţie al societăţii din data de 01.08.2004 (Hotărârea nr. 19). La acesta
se vor adăuga toate drepturile şi sporurile salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă şi
a altor reglementări prevăzute în OUG nr. 82/2007”, cu următoarele reglementări: „Remuneraţia
directorilor este stabilită de Consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul renumeraţiei stabilit
pentru membrii executivi ai Consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru
directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori”.

Art. 2 – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei economice
şi Direcţiei tehnice.

Nr. 117 din 25.09.2014
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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 Programul de lucru cu publicul în cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local Pentru
Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj 
în zilele de 01-02 şi 15-16 noiembrie 2014

Compartimentul Evidenţa Persoanelor:

Preluare acte pentru cărti de identitate:

1 noiembrie 2014 – între orele 8 – 12;
2 noiembrie 2014 – între orele 8 – 20;

15 noiembrie 2014 – între orele 8 – 12;
16 noiembrie 2014 – între orele 8 – 20.

Eliberare acte de identitate:

1 noiembrie 2014 – între orele 8 – 16;
2 noiembrie 2014 – între orele 8 – 21;

15 noiembrie 2014 – între orele 8 – 16;
16 noiembrie 2014 – între orele 8 – 21.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoştinţa cetăţenilor următoarele:
În vederea colaborării pentru acţiunile de mediatizare, Direcţia Sanitară Ve-

terinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş notifică începerea campaniei de
vaccinare antirabică a vulpilor, din mediul silvatic.

Vaccinarea se va desfăşura cu o distribuţie predominant aeriană, evitându-
se teritoriul localităţilor, luciul de apă, autostrăzile, în aceste zone distribuirea
de momeli vaccinale se va face exclusiv manual, la vizuină, cu depunerea aces-
tora la gurile de intrare, responsabilitatea revenind gestionarilor fondurilor de
vânătoare.

În judeţul Timiş distribuţia aeriană a momelilor vaccinale contra rabiei, în me-
diul silvatic la vulpe, este estimată a avea loc în perioada 17 - 29.10.2014, iar
distribuţia manuală la vizuină va avea loc în perioada 20 - 24.10.2014, perioade
care se pot devansa în funcţie de condiţiile meteo nefavorabile.

Măsurile de prevenire şi protecţie ce trebuie respectate de către populaţie în
zonele de vaccinare:

l toţi câinii vor fi legaţi, sau ţinuţi închişi, timp de 14 zile, de la declanşarea
campaniei, plimbarea în locurile publice fiind permisă numai în lesă şi cu bot-
niţă:
l pe teritoriile supuse vaccinării este interzis păşunatul animalelor timp de

14 zile; persoanele care găsesc animale moarte (vulpi) pe teritoriile supuse vac-
cinării, sunt obligate să le lase neatinse şi să anunţe imediat un medic veterinar,
administraţia publică locală sau unitatea de vânătoare, în scopul prelevării ca-
davrului;
l dacă se găseşte o momeală vaccinală într-o zonă în care sunt copii sau

animale de companie, cu ajutorul unei pungi de plastic, se protejează momeala
şi se anunţă medicul veterinar:
l dacă se găseşte o momeală vaccinală al cărei ambalaj (înveliş) este des-

făcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuşi se plasează momeală
într-o pungă de plastic şi se anunţă medicul veterinar din cea mai apropiată lo-
calitate pentru a ridica momeala respectivă;
l aceste momeli vaccinale nu sunt destinate animalelor domestice (câini şi

pisici); aceste momeli sunt autorizate pentru utilizarea la animale sălbatice (vulpi
din mediul silvatic).

La 45 de zile după terminarea campaniei de vaccinare, cu ajutorul gestiona-
rilor fondurilor de vânătoare, vor fi organizate vânători de control, în scopul eva-
luării eficienţei vaccinării.

Medicul neurolog Mircea Şerpe la
„Conferinţele de vineri” de la Lugoj

Invitatul primei întâlniri a “Conferinţelor de vineri” de la Lugoj din
această toamnă (ediţia a doua), care a avut loc vineri, 19 septembrie 2014,
de la ora 18.00, în Sala de Consiliu a Teatrului Municipal “Traian Groză-
vescu” din Lugoj, a fost domnul dr. Mircea Şerpe – neurolog – de la Spitalul
Municipal Lugoj.

Tema susţinută de domnul dr. Mircea Şerpe în această primă con-
ferinţă a fost: „Medicina paleativă, între profesie şi misiune”; moderator:
poetul Ion Oprişor, coordonatorul Cenaclului Literar „Anotimpuri” din Lugoj.

Proiectul cultural şi literar „Conferinţele de vineri” de la Lugoj a fost
iniţiat de scriitorul Simion Dănilă, iniţiativă susţinută de Cenaclul Literar
“Anotimpuri” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj şi de revista lugo-
jeană “Actualitatea literară”. 

Prima ediţie a “Conferinţelor de vineri” de la Lugoj s-a desfăşurat,
începând din luna februarie a acestui an, în ultima zi de vineri a fiecărei
luni şi a fost susţinută de personalităţi ale vieţii culturale şi literare din Lugoj
şi din Timişoara: scriitorul şi traducătorul Simion Dănilă – redactor-şef ad-
junct al revistei “Banat” din Lugoj, traducător al operei filosofului german
Friedrich Nietzsche în România (cu conferinţa: “Numele lui Mihai Emi-
nescu”); profesorul şi scriitorul Dan Floriţa-Seracin (cu conferinţa: „Moder-
nitate şi modernism în literatură”); scriitorul şi latinistul Dan Negrescu – de
la catedra de limbi clasice a Universităţii de Vest din Timişoara (cu confe-
rinţa: “Prezentul faţă cu virtuţile şi viciile trecutului”); scriitorul şi jurnalistul
Laurenţiu Nistorescu (cu conferinţa: “Literatura străromână în context is-
toric şi cultural”); prof. Simona Avram – profesor la Colegiul Naţional “Iulia
Hasdeu” Lugoj şi vicepreşedinta Asociaţiei Culturale „Banat Art”.

Adriana Weimer
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Monitorul de Lugoj

În al şaselea an consecutiv la
primul nivel al voleiului din România,
echipa ce reprezintă Lugojul a pornit
într-un campionat care se anunţă mai di-
ficil decât cele pe care le-a parcurs în ul-
timele ediţii. Şi asta din mai multe
motive: primul e acela că absolut toate
combatantele Ligii A1 au planuri şi

obiective curajos declarate, desigur în
funcţie de posibilităţi. Dar, practic, ma-
joritatea celor care sunt aproape de acest
fenomen sportiv afirmă că există în pri-
mele douăsprezece echipe ale ţării două
categorii de grupări – un cvintet din care
se va alege campioana şi participantele
în Cupele Europene intercuburi, format

din Ştiinţa Bacău, C.S.M. Bucureşti,
Volei Alba Blaj, Dinamo Bucureşti şi
C.S.M. Târgovişte pe de o parte, urmat
de un grup de formaţii de valori relativ
apropiate, între care pot apărea rezultate
echilibrate în foarte multe cazuri: Medi-
cina Tg.Mureş (cu un plus valoric, to-
tuşi), Unic Piatra Neamţ, C.S.M. Satu
Mare, Universitatea Craiova, Universi-
tatea Cluj şi Penicilina Iaşi. Toate (mai
puţin nou-promovata, dar bine organi-
zata formaţie sătmăreană) trupe omo-
gene, cu experienţă, cu obiectiv de a
accede în acest an în zona 1-8 Play-Off.

Acelaşi lucru, realist, şi l-a
propus şi C.S.M. Lugoj, echipă transfor-
mată total în acest intersezon, după patru
ani consecutivi în care a reuşit să se afle
între primele cinci sau şase oraşe ale Ro-
mâniei, ocupând de două ori locul şase
şi de două ori locul şapte la final de com-
petiţie. Iar, pentru voleiul lugojean, fap-
tul că a participat de două ori în
competiţii europene, lansând acum spor-
tive crescute şi pregătite de C.S.M. spre
echipe cu pretenţii (cel mai bun produs

al său, Diana Tătaru, evoluând la cel mai
înalt nivel pentru echipa municipalităţii
bucureştene, una din favoritele la titlu)
este un motiv de satisfacţie, desigur. Po-
litica clubului fanion al Lugojului este la
această oră păstrarea locului în Liga A1
în paralel cu creşterea unei noi echipe
din elemente autohtone, tendinţa la nivel
intern fiind de a se diminua numărul ju-
cătoarelor străine din loturile prim-divi-
zionare. 

Până atunci, însă, reprezentan-
tele municipiului trebuie să traverseze
naturala  perioadă de tranziţie, survenită
în sezonul greu de care aminteam. Şi,
dacă startul a fost cât se poate de reuşit,
fetele antrenate de profesorul Valerijan
Luka reuşind calificarea în sferturile
Cupei României după o dublă cu C.S.M.
Satu Mare, în acest moment, chiar la pri-
mele meciuri oficiale de campionat, an-
samblul care începuse foarte bine rodajul
precompetiţional are de suferit şi înfrun-
tat o pierdere foarte importantă. Omul cu
cea mai mare experienţă şi forţă, jucă-
toare pe postul de universal, voleibalista

bulgară Olga Krasteva, va rata aproape
sigur tot restul sezonului, suferind o ru-
pere a ligamentelor încrucişate şi o inter-
venţie chirurgicală care presupune o
recuperare de circa şase luni.

În noile condiţii, staff-ul tehnic
fiind nevoit să improvizeze pe un post
important unde nu există o variantă reală
de schimb, în condiţiile startului dificil
şi, în consecinţă, ezitant de campionat,
sperăm că handicapul survenit va putea
fi remontat parţial prin reprofilarea altei
jucătoare din lot şi un transfer în pe-
rioada de iarnă. De-acum începe o
muncă de acumulare de puncte, pe cât
posibil, pentru zestrea care se contabili-
zează la fine de campionat şi care ne va
spune de pe ce poziţie vom ataca ultima
parte a acestuia. Să avem încredere în tâ-
năra noastră grupare voleibalistică
(media de vârstă a lotului este de 22,2
ani!) şi să-i fim alături, ca suporteri, în
sâmbetele în care joacă pe propriul teren.
În timp, vom culege cu siguranţă şi roa-
dele.   Dan H. Brudiu

Volei - CSM Lugoj, misiune dificilă în noul sezon

Parte a cotidianului, cafeneaua s-a impus,
începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
ca spaţiu al loisirului, al relaxării, în cadrul oraşului
supus atât transformărilor edilitare, cât şi procesului
de industrializare. Modelul cafenelei vieneze răspân-
dit în Europa Centrală, a îndeplinit funcția de liant
socio-cultural în Imperiu Austro-Ungar. Stilul de viață
propulsat de la centru înspre periferie/provincie, a
contribuit la întărirea valorilor burgheze și la nivel
local. Noțiunea de cafenea a fost cunoscută lugojeni-
lor încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
la o scară mai mică în raport cu Viena sau Timișoara,
fapt certificat de călătorul Johann Lehmann în 1782,
care atestă existența unei cafenele cu biliard în Lugo-
jul German. Localul în care se consumă “licoarea ma-
gică” era hanul “La Vulturul negru”, din vecinătatea
conventului minorit (actuala biserică romano-catolică
cu casa parohială). Atestat  documentar pentru prima
oară în 1733, hanul a funcționat până în anul 1872
când a fost transformat într-o “hală de bere”. În curte,
frânghierul Anton Liszka a edificat în 1835 primul
teatru din Lugoj. După moartea acestuia, în 1866, tea-
trul și hanul ajung în proprietatea lui Josef Parvy.

Spirit întreprinzător, Parvy a ridicat pe locul hanu-
lui actualul imobil, care avea să adăpostească (înce-
pând cu anul 1884 și până la sfârșitul celui de-al
doilea război mondial) cocheta cafenea “Royal”.
Edificiul, compus dintr-un parter supraînălțat - sala
pentru cafenea - și parțial un etaj, a fost proiectat în
concordanță cu arhitectura vechiului teatru din apro-
piere. Lucrările de construcție au fost realizate de
firma Parvy & Görner. Decorația fațadelor, care pre-
zintă coloane monumentale corintice adosate, ne tri-
mite la stilul neoclasic. În câmpurile delimitate pe
verticală de coloanele amintite, deasupra golurilor înalte
ale parterului, se află imitații de metope decorate cu

grifoni afrontați. La nivelul acoperișului, în dreptul
intrării principale, se găsește un atic deasupra căruia
doi amorași țin împreună un coș cu flori. Odinioară,
în câmpul aticului se afla înscrisul cu majuscule: ”Ká-
véház” (cafenea). Interiorul generos al cafenelei de al-
tădată, reconstituit după fotografii vechi, ni se
dezvăluie prin bogăția decorațiilor și eleganța detalii-
lor. Cafeneaua văduvei Amigo Linka, inaugurată în
1884, a avut o schemă decorativă unitară, amenajarea
interiorului realizându-se în consonanță cu arhitectura
fațadelor; golurile ferestrelor au fost încadrate cu
aceleași profile dreptunghiulare susținute de console,
în oglindă cu cele de pe fațadă. În partea superioară a
pereților compartimentați prin coloane corintice de
stuc, erau pictate figuri alegorice feminine. Monotonia
spațiului reprezentat de sala mare, a fost evitată prin
amplasarea intrării pe colț - prevăzută cu un amplu
windfang - și introducerea unei galerii vitrate pe latura
scurtă, spre teatru. Spațiul de la etaj, având un caracter
privat, a servit ca loc de refugiu în zilele când cafe-
neaua era plină. Proiectat cu guri de ventilație, localul
a fost renovat în 1893 de către Sigismund Salomon,
ginerele doamnei Amigo. Tapetul a fost furnizat de
firma lui Ignat Husserl din Timișoara, pictura fiind rea-
lizată de pictorul lugojean Jakob Klein. La începutul
anilor 1900, clădirea a fost extinsă prin etajarea im-
obilului alăturat, de pe strada Regală. Cu acest prilej
au fost montate oglinzile mari, dreptunghiulare, înco-
ronate de frontoane întrerupte realizate din stuc. At-
mosfera boemă degajată de interiorul cafenelei, a fost
întregită de prezența meselor de biliard și a mobilieru-
lui simplu (scaunele Thonet). Deasupra meselor ro-
tunde, cu tablie de marmură, se aflau candelabre mult
coborâte din tavan. Cu ocazia introducerii curentului
electric în Lugoj (1901), cafeneaua a fost şi ea prevă-
zută cu acest mijloc modern de iluminat. Lăcătușul
Toth Elek a creat o canapea rotundă, plușată, în mijlo-
cul căreia se afla un bust de femeie înconjurat de vrejuri
care mascau mai multe lămpi electrice.

Cafeneaua a funcționat sub numele de “Royal” între
anii 1904-1946. Stabilimentul, condus de Alexandru
Treuer în perioada interbelică, își schimbă profilul
(1927) devenind bodegă - restaurant. Începând cu
1946 poartă numele de “Gambrinus”. Anul 1965 mar-
chează deschiderea cofetăriei “Liliacul”. 

Oliviu Cristian Gaidoş

Clădirea cofetăriei „Liliacul”
- Cafeneaua „Royal” 

În ultima perioadă boxerii de la C.S.M.
Lugoj sunt angrenaţi în mai multe competiţii.
În data de 3 octombrie la Timişoara, în sala
Mircea Albu s-a desfăşurat Gala
Internaţională de Box “Cupa Timişoara” -
Memorial Gheorghe Amandi. La această
competiţie au participat şi sportivi de la clu-
burile B.S.V. Freiburg (Germania), Lupus
Novi Sad şi B.K. Loznica (Serbia), L.P.S.Ti-
mişoara şi C.S. Banatul Timişoara. S-au dis-
putat în total 12 meciuri. La gală au
participat şi doi boxeri lugojeni care s-au
comportat excelent, ambii obţinând victorii.
La categoria 81 kg, Constantin Boldea l-a
învins la puncte pe Benjamin Schwark de la
BSV Freiburg, iar la categoria 91 kg, Cătălin
Mintioan, l-a învins prin K.O. tehnic pe Ro-
bert Leucuţa de la Banatul Timişoara.

În perioada 20-26 octombrie un alt boxer
de la C.S.M. Lugoj, Denis Berciu, cat 80 kg
a luat parte la Cupa României la box, com-
petiţie desfăşurată la Craiova şi Filiaşi.
Având o comportare exemplară, pugilistul
lugojean a reuşit un rezultat de excepţie reu-
şind să cucerească medalia de aur. Rezul-
tatul a fost prefigurat de succesele de la
competiţiile anterioare şi încununează o
muncă susţinută dublată de seriozitatea cu
care au fost abordate toate aspectele pre-
gătirii.

În data de 9 noiembrie municipiul Lugoj

va găzdui a treia ediţie a Cupei „C.S.M.
Lugoj” la box, competiţie la care sunt aştep-
taţi sportivi de la cluburile C.S.M. Timişoara,
L.P.S. Timişoara, C.S. Banatul Timişoara şi
C.S.M. Reşiţa care vor concura cu pugiliştii
lugojeni. „Competiţia va fi un bun prilej de
evaluare a progreselor pe care le înregis-
trează boxerii noştri. Secţia de box a C.S.M.
Lugoj are ca obiectiv să descopere şi să for-
meze tinere talente de pe plan local. Rezul-
tatele sportivilor deja consacraţi, în mod
special performanţa de excepţie a lui Denis
Berciu la Cupa României,  ne dau speranţe
că vom reuşi ceea ce ne-am propus astfel
că vor apărea şi alte nume în boxul lugo-
jean. ”, a precizat Ştefan Gomoescu, coor-
donatorul lotului.

Aurel Jurubiţă

Rezultat de excepţie pentru boxul lugojean 
Medalie de aur pentru Denis Berciu 

la Cupa României


