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Anul 2014 a
fost unul în
care au fost

făcuţi paşi impor-
tanţi pentru moder-
nizarea oraşului,
când o parte dintre
cele mai importante
proiecte de investiţii
demarate de către
administraţie au fost
finalizate. 

„Anul trecut am început să
culegem roadele muncii noas-
tre reuşind să finalizăm trei
investiţii majore, două dintre
ele dându-le în folosinţă lugo-
jenilor, respectiv noul Pod
Pietonal şi Piaţa Agroalimen-
tară „Timişul”. Cel de-al trei-
lea obiectiv finalizat,
cinematograful „Bela Lu-
gosi” va fi dat în folosinţă
odată cu obţinerea ultimelor
documente necesare privind
clasificarea celor două săli şi
angajarea personalului afe-
rent, care va demara în luna
februarie. Anul acesta vom fi-

naliza şi lucrările la noul
Centru SPA, aflate în stadiul
final, urmând ca şi acolo să
parcurgem o serie de paşi
pentru darea în folosinţă,
fiind necesară angajarea de
personal specializat pentru
buna funcţionare. De aseme-
nea, vom finaliza un alt mare
obiectiv al nostru care a pre-
supus lucrări multianuale.
Este vorba de Ştrandul Muni-
cipal care va fi unul modern,
cu dotări deosebite capabil să
satisfacă cele mai exigente ce-
rinţe ale cetăţenilor. Până în
primăvară vom încheia şi lu-

crările de reabilitare a inte-
riorului Teatrului „Traian
Grozăvescu care îşi va întâm-
pina spectatorii într-o ţinută
modernă. Continuarea dezvol-
tării Lugojului este principala
noastră prioritate în 2015, de
aceea în acest an demarăm
lucrările la alte proiecte im-
portante menite să schimbe şi
mai mult în bine faţa oraşu-
lui. Este vorba de trei pro-
iecte de sistematizare şi
amenajare urbanistică. Pri-
mul se referă la sistematiza-
rea circulaţiei în zona
Podului de Fier, al doilea la
sistematizarea şi amenajarea
urbanistică a zonei care in-
clude platoul Casei de Cul-
tură a Sindicatelor şi a

tronsonului unu din strada
Mocioni de la pod până la
fosta cofetărie Liliacul. În
plus, tot în acea zonă Galeria
Pro Arte va fi complet reabili-
tată contribuind astfel la noua
înfăţişare a acelui ansamblu
urban. Cel de-al treilea pro-
iect este unul de sistematizare
rutieră şi va fi demarat în
zona Str. Ştefan cel Mare-
Bazar-Pod Pietonal-Piaţa
Agroindustrială „Timişul”-
str. George Coşbuc. Proiectul
va înlesni circulaţia rutieră şi
va pune şi mai mult în valoare
cele două noi obiective din
acea zonă”, a declarat prima-
rul Francisc Boldea. 

Aurel Jurubiţă
(continuarea în pag. 3)

Prof. Ing. Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj:
Continuarea dezvoltării Lugojului 

este principala noastră prioritate în 2015
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Având în vedere H.G.
nr. 799 din 2014, Direcția de
Asistență Socială Comunitară a
demarat distribuirea ajutoarelor
alimentare către cetățenii din
municipiul Lugoj  aflați pe
Lista beneficiarilor de alimente
POAD 2014 - 2015 începând
cu data de 15 decembrie 2014,
între orele 9.00 – 16.00, la ma-
gazinul BUMBACUL, situat pe
strada Siretului, nr. 1.

Pentru municipiul
Lugoj s-au întocmit două liste
de beneficiari  POAD 2014 –
2015, cea inițială care cuprin-
dea un număr de  2.741 per-
soane eligibile la 31 iulie 2014,
respectiv o listă suplimentară
cu un număr de aproximativ
400 de persoane eligibile la 1
noiembrie 2014.

Până în prezent, la ni-
velul municipiului au fost dis-
tribuite ajutoare alimentare
pentru un număr de aproxima-
tiv 2.350 de persoane.

Direcția de Asistență
Socială a demarat distribuirea
ajutoarelor alimentare către
cetățenii din municipiul Lugoj
aflați pe listele suplimentare în-
cepând cu data de 15 IANUA-
RIE 2015, între orele 9.00 –

16.00, la magazinul BUMBA-
CUL, situat pe strada Siretului
nr. 1 (concomitent se distribuie
și pentru beneficiarii eligibili de
pe listele inițiale care vor trebui
să se prezinte cu cuponul de la
Guvern primit prin poștă sau, în
lipsa acestuia, buletinul în ori-
ginal).

Beneficiarii ajutoare-
lor alimentare aflați pe listele
suplimentare sunt rugați să se
prezinte cu cartea de identi-
tate/buletinul de identitate în
copie și cu copia: cuponului de
pensie, certificatului de înca-
drare în grad de handicap,
dispoziției de acordare a ajuto-
rului social sau a alocației pen-
tru susținerea familiei, talonului
privind acordarea indemnizației
de șomaj în cazul șomerilor in-
demnizabili, respectiv carnetu-
lui de șomer vizat în cazul
șomerilor neindemnizabili, în
funcție de categoria din care fac
parte. În fiecare dimineață se
vor elibera bilete cu număr de
ordine ștampilat de către
angajații D.A.S.C. Lugoj, pen-
tru buna desfășurare a distribui-
rii.

Livrarea alimentelor
în cadrul POAD 2014 se va
face în două cutii de carton cu
conținut identic. Fiecare cutie
va cuprinde ½ din cantitatea
alocată pentru o persoană. O
cutie conține: făină – 3 kg,
mălai – 3 kg, paste făinoase –
400 gr., ulei – 2 l, zahăr – 2 kg,
conservă din carne de porc în
cutie metalică de 300 gr. – 4
buc, conservă din carne de vită

în suc propriu în cutie metalică
de 300 gr. – 3 buc. și conservă
de pateu de ficat în cutie meta-
lică de 200 gr. – 5 buc. 

Conform H.G. nr. 799
din 2014, categoriile de per-
soane cele mai defavorizate
care sunt destinatari finali în
conformitate cu legislația euro-
peană sunt: 
l familiile și persoanele sin-
gure cărora le este stabilit, prin
dispoziția scrisă a primarului,
dreptul la venit minim garantat,
cu modificările și completările
ulterioare;
l familiile beneficiare de
alocație pentru susținerea fami-
liei acordată în baza legii nr.
277/2010 privind alocația pen-
tru susținerea familiei, republi-
cată, cu modificările ulterioare;
l şomerii care beneficiază în
condițiile Legii nr. 76/2002 pri-
vind sistemul asigurărilor pen-
tru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, cu modifică-
rile și completările ulterioare,
de indemnizație de șomaj în cu-
antum lunar stabilit conform
prevederilor legale până la 400
lei, inclusiv, și șomerii
înregistrați la agențiile pentru
ocuparea forței de muncă
județene sau a municipiului
București care beneficiază de
indemnizație de șomaj în
condițiile Legii nr. 76/2002, cu
modificările și completările ul-
terioare;
l pensionarii sistemului public
de pensii ale căror drepturi,
obținute din pensie sau, după
caz, din pensii cumulate, se află

sub 400 lei/ lună;
persoanele cu handicap grav și
accentuat, neinstituționalizate,
adulți și copii;
l persoanele beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 49/1991
privind acordarea de
indemnizații și sporuri invalizi-
lor, veteranilor și văduvelor de
război, cu modificările și com-
pletările ulterioare, Legii nr.
44/1994 privind veteranii de
război, precum și unele drepturi
ale invalizilor și văduvelor de
război, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare,
Legii nr. 49/1999 privind pen-
siile I.O.V.R., cu modificările și
completările ulterioare, Legii
nr. 309/2002 privind
recunoașterea și acordarea unor
drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul militar în cadrul
Direcției Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961,
cu modificările și completările
ulterioare, Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor per-
secutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum și
celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, repu-
blicat, cu completările ulte-
rioare, Ordonanței Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor per-
secutate de către regimurile in-
staurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la
6 martie 1945 din motive et-
nice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările și
completările ulterioare, Legii

recunoștinței față de eroii-mar-
tiri și luptătorii care au contri-
buit la victoria Revoluției
române din  decembrie 1989,
precum și față de persoanele
care și-au jertfit viața sau au
avut de suferit în urma revoltei
muncitorești anticomuniste de
la Brașov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările și
completările ulterioare, Legii
nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizației pentru activitatea
de liber-profesionist a artiștilor
interpreți sau executanți din
România, republicată, Legii nr.
8/2006 privind instituirea
indemnizației pentru pesionarii
sistemului public de pensii,
membrii ai uniunilor de creatori
legal constituite și recunoscute
ca persoane juridice de utilitate
publică, cu modificările și com-
pletările ulterioare, Legii nr.
578/2004 privind acordarea
unui ajutor lunar pentru soțul
supraviețuitor, cu modificările
ulterioare, dacă nu realizează
alte venituri în afară de cele
provenite din drepturile bănești
acordate de aceste legi ale căror
cuantum cumulat se află sub
400 lei/ lună.

Important
Beneficiarii Programului

Opera�ional Ajutorarea Per-
soanelor Defavorizate 2014

mai pot ridica alimentele de la
magazinul BUMBACUL, si-
tuat pe strada Siretului nr. 1
până în data de 30 ianuarie

2015 în intervalul 
orar 900 – 1300

                         Călin Bublea

Distribuirea ajutoarelor alimentare POAD 2014
pentru persoanele aflate pe listele suplimentare

Olimpia Teodoru, înzestrată cu o maximă
sensibilitate, a avut şansa să fie martoră la
eclatantele concerte susţinute de George
Enescu la Lugoj. Impresia lăsată de Orfeul
moldav în cetatea lui Ion Vidu, cu prilejul re-
citalului din 3 decembrie 1922, a fost covâr-
şitoare. Era a treia prezenţă concertistică,
după recitalurile din 1912 – primul în Banat,
la invitaţia dr. Iosif Willer – şi 1914), iar în
schimbul elaborării unei cronici, O. Teodoru
(membră a Societăţii Scriitorilor Români,
după cum consemnează presa locală) a fost
cuprinsă de un nestăvilit avânt de a-şi ex-
prima admiraţia în versuri, printr-un amplu
poem publicat chiar în ziua recitalului (Lui
Gheorghe Enescu, cu ocazia plecării maestru-
lui în America, în „Gazeta Lugojului”), anti-
cipând strălucirea momentului. Poezia se
constituia, în acelaşi timp, într-o urare de

drum bun, adresată lui Enescu în perspectiva apropiatului turneu din Statele Unite,
programat în ianuarie 1923. 

Următoarea prezenţă concertistică a lui Enescu la Lugoj (25 noiembrie 1923, în
urma unui amplu turneu artistic efectuat în mai multe localităţi ardelene şi bănăţene,
i-a oferit scriitoarei lugojene o nouă şansă de a da expresie preaplinului său sufletesc
în urma înălţătoarelor momente trăite, printr-un text apologetic, cu virtuţi poetico-
filozofice, publicat în „Răsunetul”: „Arta e templu. Muzicantul, poetul, preoţi la
altar. În ritmul lor, tremură versul obidit al tuturor suferinţelor noastre, al nădejdilor
noastre…Enescu, prinţ al artei…, geniu al latinităţii, al muzicii române! Ca un me-
teor a apărut duminecă seara pe cerul Lugojului… O clipă, am tremurat, am plâns,
am vibrat, ne-am închinat toţi pe violina lui, şi apoi, ca un meteor, s-a dus, a dispă-
rut…, ca să răsară pe orizontul depărtat al emisferei noastre, pe cerul noului conti-
nent. […]” (aluzie la proiectatul turneu în Statele Unite). 

Recitalurile Orfeului moldav din 9 şi 10 februarie 1927 – la pian: N. Caravia (cu
o structură repertorială alcătuită cu opusuri de Bach, Mozart, Beethoven, Ysaÿe,
Kreisler şi Ravel) au constituit un nou imbold pentru O. Teodoru de a-şi sublima
sentimentele trăite sub vraja sonorităţilor viorii enesciene, determinând-o să repu-
blice mai vechiul său poem (elaborat în 1922), cu unele minime modificări (Maes-
trului George Enescu), în revista timişoreană „Banatul”: 

Maestre, zeu al artei, maestre-namorat
De visuri şi durere, tu, preot închinat
Troparelor străbune de jale şi de dor
Ce-au izvorât din noaptea sărmanului popor,
Tu duci cu tine „doina” pe-oceane şi pe mări
Şi-aduni mărgăritare şi lauri de prin zări.

Probabil că la invitaţia poetei, Enescu a vizitat Liceul de Fete „Iulia Hasdeu”,
preţiosul său autograf stând mărturie în Cartea de Aur a instituţiei. Omagiile aduse
întâistătătorului muzicii româneşti s-au constituit în gesturi singulare, izolate în pei-
sajul literar bănăţean, chiar şi naţional, contribuind la formarea şi sensibilizarea unui
public capabil să recepteze mesajul muzicii clasice, dar şi la cultivarea sentimentului
naţional, într-un topos marcat de accente cosmopolite, definit de un peisaj multi-
confesional şi plurilingv. 

Începând cu anul şcolar 1926-1927, O. Teodoru a deţinut funcţia de directoare la
nou înfiinţatul Liceu de Fete „Iulia Hasdeu”, succedându-i profesorului de muzică
Ion E. Caba. Implicată profund în organizarea învăţământului într-un spaţiu istoric
în care dascăli de vocaţie se străduiseră, secole de-a rândul, cu multă însufleţire, dar
cu mijloace modeste, fără necesarul suport politic şi administrativ, să impună dreptul
limbii române, Olimpia Teodoru notează, cu nedisimulată sinceritate, cu un ton
amar, în jurnalul său: „Totul era de refăcut aici. Directoare, profesoară, secretară,
pedagogă şi chiar servitoare, îndeplineam toate îndatoririle. […] Profesorii, fie bă-
năţeni, fie regăţeni, erau slab pregătiţi, dizertaţiile la examenul de capacitate erau
dictate de profesori. Bacalaureatul? O parodie!” 

Dr. Constantin-T. Stan

Dascăli care au fost
Poeta şi romanciera Olimpia Teodoru-Oltea

(partea a II-a)

Adăpost
pentru per-

soanele fără
locuinţă

Direcţia de Asistenţă So-
cială Comunitară Lugoj a
luat o serie de măsuri la fel
ca şi în anii trecuţi, pentru ca
în perioadele în care mercu-
rul termometrelor coboară
destul de mult, persoanele
fără adăpost din municipiu
să se poată adăposti pe strada
Gh. Doja (în incinta Spitalu-
lui Municipal Lugoj) în ca-
mere amenajate şi încălzite,
între orele 2000 – 700. După
trierea de către agenţii Poli-
ţiei Locale Lugoj, angajaţii
Direcţiei de Asistenţă So-
cială le servesc o masă caldă.

Până în prezent, în această
iarnă, media de ocupare a
adăpostului a fost de o
treime, astfel că din cele 25
de paturi amenajate, s-au
ocupat în medie doar opt, un
număr semnificativ mai mic
faţă de anii precedenţi când
erau zile în care erau ocupate
toate paturile puse la dispo-
ziţie de autorităţile locale.

Cum însă ne aflăm abia la
mijlocul perioadei de iarnă,
revenirea temperaturilor scă-
zute este foarte probabilă,
persoanele fără adăpost pot
fi găzduite fără probleme în
adăpost în limita de 25 de lo-
curi, personalul DASC
Lugoj fiind pregătit în acest
sens.

Călin Bublea
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Anul trecut, în cursul lunii iulie era fi-
nalizat proiectul de modernizare a Casei Bredi-
cenilor, obiectiv important care, în viziunea
municipalităţii va fi redat circuitului cultural al
oraşului sub forma unui centru cultural de sine
stătător alături de Biblioteca municipală. „Am
prevăzut în bugetul acestui an sumele necesare
lucrărilor de modernizare a Casei Bredicenilor,
pe care am reuşit s-o cumpărăm în anul 2013 de
la foştii proprietari. Acest lăcaş este parte a is-
toriei Lugojului, Bredicenii fiind printre cele mai
de seamă personalităţi ale oraşului. Oameni care
s-au afirmat în politica vremii, ei nu au ezitat să
se implice activ în viaţa culturală a oraşului.
Faţă de asemenea oameni de valoare avem o
obligaţie morală, suntem datori să facem cunos-
cută moştenirea lor generaţiilor tinere prin rea-
lizarea unui centru cultural în care intenţionăm
să atragem elevi şi studenţi din municipiu şi din
imprejurimi cu prilejul diverselor activităţi cul-
turale”, a precizat primarul Francisc Boldea.

Casa Bredicenilor va cuprinde o sală de
expoziţie în care vor fi expuse obiecte de patri-
moniu, o sală destinată lansărilor de carte, o ca-
fenea literară, un amfiteatru de vară cu scenă, alte
două săli cu destinaţii diverse precum şi o încă-

pere administrativă.
Imobilul este situat pe strada Victor

Vlad Delamarina, în imediata apropiere a Biblio-
tecii Municipale de care este despărţit printr-o
curte care ar putea fi folosită ca spaţiu de trecere
între cele două clădiri. Lucrările de modernizare
se vor finaliza în cursul acestui an.

Aurel Jurubiţă

Joi, 27 ianuarie, este progra-
mată o dezbatere publică având tema
„Proiectul de buget pe anul 2015” la
care sunt invitaţi să participe cetăţenii
municipiului şi presa locală. Bugetul
Municipiului Lugoj pe anul 2015 are
o valoare de circa 112 milioane lei.
„Dorim ca prin bugetul din acest an
să punem în practică proiectele amin-
tite mai înainte, dar şi să continuăm
reabilitarea drumurilor şi trotuarelor,
să facem proiectarea şi pentru cele-
lalte străzi neasfaltate din oraş, să
continuăm reabilitarea clădirilor din
Centrul Istoric, să aducem în circuitul
cultural după un proiect bine gândit

Casa Bredicenilor. Nu vom neglija
nici celelate domenii care ţin de mu-
nicipalitate cum sunt sănătatea şi în-
văţământul, cultura şi sportul. Vom
construi în cartierul Ştrand un teren
de sport cu gazon sintetic similar
celor din cartierele Stadion şi MicroV.
Am amintit aici doar cele mai impor-
tante preocupări ale noastre, cu con-
vingerea că activitatea municipalităţii
va fi în acest an una eficientă care să
vină în întâmpinarea problemelor şi
cerinţelor lugojenilor cu care sunt în
permanenţă în dialog”, a mai precizat
edilul şef.

Aurel Jurubiţă

Continuarea dezvoltării Lugojului este principala noastră prioritate în 2015 
(urmare din pag. 1)

În acest an administraţia
intenţionează continuarea pro-
gramului de reabilitare a unor
străzi din municipiu. „În 2015
dorim să micşorăm şi mai mult
numărul străzilor din munici-
piu pe care nu am intervenit
încă. Vom asfalta străzile: La-
lelelor, Rozelor, Panselelor,
Zorilor, Xenopol, Petru Maior,
Vlad Ţepeş, Spinanţei, Nicolae
Iorga Simion Bărnuţiu, Ştran-
dului, Mărăşeşti, Bela Bartok,
Pescarilor, Crinilor, Nuferilor,

Brazilor, Liliacului, Nuferilor,
Livezilor, Plopilor, Strugurilor,
Siretului, splaiul Morilor şi
splaiul George Coşbuc,  aces-
tea din urmă odată cu sistema-
tizarea zonei din preajma
Pieţei Agroalimentare”, a de-
clarat primarul Francisc Bol-
dea.

Simultan va continua şi
programul de modernizare
prin asfaltare sau dalare a tro-
tuarelor din municipiu. „Vom
moderniza în acest an 25.000

mp de trotuare prin covor as-
faltic pe străzile: Liviu Re-
breanu, Oituz, Splaiul
Sporturilor, 1Mai, Ep. Dr. Ion
Bălan, Vlad Ţepeş,  Al. Vla-
huţă, Panselelor şi Hezeriş  şi
7.000 mp de trotuare prin da-
lare, pe străzile Anişoara
Odeanu, Oltului, Narciselor,
Piaţa J.C. Drăgan, Siretului,
Spl G. Coşbuc şi Timişoarei,
după OMV”, a precizat edilul
şef. 

Aurel Jurubiţă

A fost definitivat proiectul de
buget al Municipiului Lugoj pe anul
2015 care, începând din 15 ianuarie,
este afişat la avizierul Primăriei, şi pe
pagina de web a instituţiei, www.pri-
marialugoj.ro, putând fi consultat de
către toţi cetăţenii interesaţi.

Primarul Municipiului Lugoj, prof.

ing. Francisc Boldea organizează în
data de 27.01.2015, ora 14.00, la sediul
Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa
Victoriei nr. 4, Sala de Consiliu, o dez-
batere publică având tema „Proiectul
de buget pe anul 2015”. La dezbaterea
publică sunt invitaţi să participe cetă-
ţenii municipiului, presa locală precum

şi orice persoană interesată.
În acest an proiectul de buget cu o

valoare totală de circa 112 milioane lei,
este orientat preponderent spre dezvol-
tarea municipiului. Tot pentru dezvol-
tare va fi utilizat şi excedentul bugetar
de cca 21 de milioane lei.

În buget sunt prevăzute sume atât

pentru finalizarea unor obiective im-
portante de investiţii cum este Ştrandul
Municipal, cât şi pentru continuarea
unora din anii anteriori cum ar fi asfal-
tarea străzilor, dalarea şi asfaltarea tro-
tuarelor, reabilitarea faţadelor clădirilor
din centrul istoric, precum şi demara-
rea unor importante obiective noi: sis-

tematizarea circulaţiei în zona Podului
de Fier, amenajarea urbanistică a zonei
Mocioni I, sistematizarea rutieră în
zona Bazar - Pod Pietonal - Piaţa
Agroalimentară „Timişul” – splaiul
Morilor, renovarea Galeriei Pro-Arte şi
reabilitarea Casei Bredicenilor.

Aurel Jurubiţă

Proiectul de buget în dezbatere publică 

Programul de reabilitare
a străzilor şi trotuarelor

continuă în 2015

Casa Bredicenilor va fi
modernizată în acest an
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Colecțiile Muzeului
de Istorie și Etnografie din
Lugoj păstrează piese arheolo-
gice de o reală valoare pentru

trecutul medieval al Banatului.
În următoarele articole vom
prezenta cele mai deosebite
piese de armament și
harnașament aflate în colecțiile
muzeului lugojean. Dintre pie-
sele deosebite ce pot fi văzute
de publicul amator de istorie se
remarcă trei spade medievale
ce ilustrează evoluția arma-
mentului medieval al Europei
Centrale și de Est. 

Prima dintre ele este o
spadă pentru lovit a cărei stare
de conservare este precară, în
special în zona mânerului și a
lamei, mânerului lipsindu-i par-
tea superioară, iar lamei partea

inferioară. Deși piesa este într-
o stare de conservare precară,
lipsindu-i părți din lamă și
mâner, are totuși destule ele-
mente care o pot încadra ca
funcționalitate în categoria
„pentru lovit”, această catego-
rie caracterizându-se prin lame
grele și late, cu tăișurile evo-
luând paralel sau aproape para-
lel spre un vârf rotunjit, nu
foarte ascuțit. Asemenea spade
sunt în așa fel concepute încât
centrul de greutate cade pe
lamă, spre mijlocul acesteia, ca
și în acest caz. Cronologic,
ținând cont de criteriile teh-
nico-tipologice specifice și ase-

mănărilor cu spade ce se află în
colecțiile altor muzee, spada
noastră poate fi încadrată în pe-
rioada secolelor IX-XI.

Cea de-a doua spadă
are o stare de conservare destul
de bună, cu excepția faptului că
datorită condițiilor de păstrare
de-a lungul secolelor, piesa a
fost afectată serios de rugină.
Lungimea totală a spadei este
de 1323 mm din care lama este
de 1043 mm, iar mânerul este
de 280 mm. Butonul mânerului,
masiv dar destul de plat, de
formă poligonală și cu o greu-
tate apreciabilă, avea rolul de a
o echilibra, în general spada

fiind foarte bine proporționată,
centrul de greutate fiind situat
aproximativ la jumătatea
distanței dintre mijlocul lamei
și gardă. După caracteristicile
prezentate mai sus putem înca-
dra spada în categoria celor fo-
losite cu două mâini „pentru
lovit și împuns”, iar ținând cont
și de forma dimensiunilor buto-
nului, o putem încadra cronolo-
gic în a doua jumătate a
secolului al XIII – lea și seco-
lului al XIV – lea.

Cea de a treia spadă
are lungimea totală de 1055
mm, din care lama este de 820
mm și se termină printr-un vârf

ascuțit. Mânerul a fost realizat
din aceeași bară de metal ca și
lama,  are lungimea de 230 mm
și se termină cu un buton polie-
dric regulat cu diametrul de 50
mm fixat prin batere la cald.
Greutatea apreciabilă a butonu-
lui are rolul de a echilibra spada
ca și în cazul precedent. Din
descrierea de mai sus și după
forma și caracteristicele buto-
nului această spadă poare fi în-
cadrată, ca și precedenta, în
intervalul secolelor XIII – XIV,
secole în care tipul de armuri
grele era în plină evoluție. (va
urma)

Dr. Răzvan Pinca

Articolul de faţă urmăreşte o
abordare în diacronie (de la infi-
delul prezent sub raportul con-
servării semnificaţiilor şi
manifestărilor excepţionale ale
spiritualităţii tradiţionale, la res-
taurarea unui trecut în care săr-
bătoarea, ocupând un rol
primordial, ritma viaţa cotidiană
a lumii rurale), în ideea restituirii
traseului unor construcţii imagi-
nare ce relevă povestiri fantas-
tice, mituri şi rituri.

Din dorinţa de a afla în ce mă-
sură lumea contemporană pro-
fund laicizată mai este
contaminată de retorica unor mi-
turi arhaice, am intreprins o an-
chetă etnografică (în vara anului
2008), în câteva sate din două
comune bănăţene, Belinţ (Chi-
zătău, Belinţ) şi Racoviţa (Hi-
tiaş, Racoviţa), Demersul are la
bază în egală măsură şi un ma-
terial factologic descoperit în
Arhivele Episcopiei Greco-Ca-
tolice din Lugoj, câteva rapoarte
cu titlul „Credinţele deşarte ale
poporului nostru” scrise, la cere-
rea Ordinariatului diecezan
greco-catolic, de preoţii parohi
ai satelor din apropierea Lugo-

jului şi lecturate la Sinoadele
preoţeşti din 31 martie 1931.

Analiza rapoartelor eclezias-
tice surprinde o lume rurală în
care imobilismul practicilor
profane performate de colectivi-
tăţile satelor bănăţene ale Câm-
piei Timişului, vis-a-vis de
momentele importante ale ciclu-
lui vieţii (botez, nuntă, înmor-
mântare) dar şi cele legate de
sărbătorile de peste an, demons-
trează că, perpetuându-se în
timp acestea devin sacralizate
fără însă a înceta să fie profane,
în ciuda faptului că biserica a în-
cercat de-a lungul mileniilor să
le creştineze.

Rapoartele preoţilor parohi ai
satelor bănăţene din perioada in-
terbelică acuză alteritatea mani-
festată în doctrina bisericii:
„poporul nostru românesc ...e şi
până azi santinela rea credin-
cioasă a credinţelor păgâneşti.
Trist dar adevărat” (Arhiva Epis-
copiei Greco-Catolice Lugoj,
fond neinventariat, preot proto-
pop, Ioan Cijmaş, Silagiu). Des-
pre raportul dialectic ce operează
între religia oficială şi sincretis-
mul păgâno-creştin al religiei

prescrise este evident, religia po-
pulară nu trebuie privită univoc,
asemeni unui corpus rezidual al
păgânismului, ea incluzând şi alte
forme de contaminare ale unei
realităţi mult mai fluide.

Discursul preoţilor parohi
dezvăluie morfologia unei reli-
gii trăite, a unui magism milenar
al culturii rurale bănăţene, cele-
brat la marginea liturghiei, un
misticism aluvionar venit din
spaţii îndepărtate pe care auto-
rităţile ecleziastice îl deza-
vuează, încercând să-l disloce
din imaginarul colectiv şi să im-
plementeze „credincioşilor ig-
noranţi şi lipsiţi de cultură
religioasă o catalizare sistema-
tică mai ales a tineretului şcolar
dublată de acţiunea de-a împărţi
cărţi şi scrieri pentru popor, pen-
tru că de credinţele păgâneşti
putem mântui poporul nostru
printr-o pastoraţie care reclamă
ştiinţă, pietate şi multă răbdare
(Arhiva Episcopiei Greco-Cato-
lice Lugoj, fond neinventariat,
preot protopop, Ioan Cijmaş, Si-
lagiu ).

Aşadar, credinţele deşarte
sunt dezaprobate cu vehemenţă

de discursul bisericii.
Una dintre aceste sărbători

„băbeşti” rezumată cu conştiin-
ciozitate în aproape toate rapoar-
tele preoţeşti interbelice, este cea
legată de sărbătoarea Sântoade-
rilor şi în egală măsură de cre-
dinţele heterodoxe populare
traduse printr-un noian de com-
portamente profilactice, securi-
zante, de tabu-uri, de închipuiri
fantastice circumscrise momen-
tului: „doar scris este în istoria
băbească, că o femeie cutezând
..a ţese în ziua de Sântoader a
văzut la fereastră un cal, de care
îngrozindu-se imediat s-a culcat
din nou până dimineaţa. Când
colo, dimineaţa era potvcovită
pe întreg corpul şi potcovită a
rămas până ce caii au trecut”
(Arhiva Episcopiei Greco-Cato-
lice Lugoj, fond neinventariat,
preot protopop Atanasiu Pantea,
Racoviţa). Naraţiunea de factură
mitică a fost consemnată de
preotul parohiei Racoviţa în
1931. În timpul anchetei etno-
grafice pe care au intreprins-o,
77 de ani mai târziu, în aceeaşi
parohie Racoviţa, am întâlnit o
interlocutoare care încercând să-

mi răspundă la întrebări şi să de-
cripteze semantica obiceiurilor
legate de Sântoader, mi-a relatat
o poveste asemănătoare, fidelă
la nivelul amănuntelor, ca o do-
vadă vie a rezonanţei acestor
obiceiuri tradiţionale ce dăinuie
încă în memoria colectivă în ra-
port cu termenii contemporanei-
tăţii: „În Săptămâna Sântoa-
gerilor, (n.n. a adăugat interlocu-
toarea), care a fost prima din
Postul Paşcilor nu aveam voie să
ne sculăm până nu s-o făcut ziuă
iar sara o trebuit să cinăm dă-
vreme şi să ne culcăm ca să nu
ne prindă noapcea că atunci caii

erau mai nărăvaşi. Io nici acuma
nu lucru nimic dă Sântoager,
nici nu spăl nici nu cos, ţân săr-
bătoare, că aşa m-am pomenit dă
la mama mea”.

Ancheta de teren mi-a de-
monstrat că prezentul este mar-
cat încă de valorile trecutului,
suprapunerile binare imaginar-
real sau sacru-profan cunoscând
încă implicaţii profunde în me-
moria bătrânilor, chiar dacă
uneori obiceiurilor sunt parţial
trăite, ca vagi amintiri ale unor
construcţii imaginare sărbătorite
cu pioşenie în trecut.   

Daciana  Vuia

Sărbătorile tradiţionale din Banat - între sacru şi profan

Caii lui Sântoader ( I )

Colecţia de arme a Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj (I)

Biblioteca Municipală Lugoj, în colaborare
cu English Pub Lugoj, Asociaţia “Banat Art”
şi revista “Orient Latin” din Timişoara, orga-
nizează joi, 22 ianuarie 2015, de la ora 17.00,
la English Pub Lugoj, lansarea romanului
“Viaţa între zero şi unu”, semnat de prozatoa-
rea, poeta, jurnalista şi editoarea timişoreancă
Nina Ceranu, carte apărută la sfârşitul anului
în 2014, la Editura Eubeeea din Timişoara.

Volumul este prezentat de: poetul Eugen
Dorcescu, conf. univ. Viorica Bălteanu, prof.
Simona Avram, prof. Maria Bologa şi jurna-
listul Cristian Ghinea; moderator: Henrieta
Szabo. 

Romanul “Viaţa între zero şi unu” al scrii-
toarei Nina Ceranu a fost lansat în premieră
la Timişoara, în 17 octombrie 2014, în Sala
“Orizont” a Uniunii Scriitorilor din Romania
– Filiala Timisoara, lansare la care au vorbit
scriitorii: Cornel Ungureanu, Marian Odan-
giu, Eugen Dorcescu, Olimpia Berca, Ion
Marin Almajan.

Nina Ceranu, în semn de deosebită pre-
ţuire, i-a dedicat acest roman scriitoarei Olim-

pia Berca din Timişoara, din păcate plecată
dintre noi în eternitate la finele anului trecut.

Tot anul trecut, în martie 2014, la English
Pub Lugoj, scriitoarea Nina Ceranu a lansat
la Lugoj volumul bilingv de poezie “Pulberea
de sub piciorul tău” (traducerea în limba ita-
liană de conf. univ. Viorica Bălteanu).

Adriana Weimer

Nina Ceranu – o nouă lansare 
de carte la Lugoj

Iubitorii de literatură din Lugoj au participat din nou la o fru-
moasă întâlnire cu binecunoscuţii şi îndrăgiţii scriitori timişoreni
Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş, la o dublă lansare de carte
organizată de Biblioteca Municipală Lugoj. 

Astfel, luni, 22 decembrie 2014, de la ora 17.30, în familiarul
spaţiu al English Pub Lugoj – la “Colţul de cultură” –, Adriana
Babeţi şi Mircea Mihăieş au adus în faţa publicului lugojean
avizat două noi cărţi; Adriana Babeţi (critic literar şi unul dintre
cei mai importanţi eseişti români contemporani), a prezentat vo-
lumul “Prozac 2. 90 de pastile împotriva tristeţii” (ediţia a doua,
Editura Polirom, Iaşi, 2014); la rândul lui, scriitorul Mircea Mi-
hăieş a prezentat publicului lugojean cartea “Istoria lui Corto
Maltese: pirat, anarhist şi visător” (Editura Polirom, Iaşi, 2014);
ambele volume au fost prezentate, în 2014, la Târgul Interna-
ţional de Carte “Gaudeamus” din Bucureşti.

La Lugoj, despre volumele semnate de Adriana Babeţi şi Mir-
cea Mihăieş au vorbit prof. Ela Iakab şi prof. Simona Avram;
moderator: Henrieta Szabo; apoi scriitorii Adriana Babeţi şi
Mircea Mihăieş au intrat în dialog cu publicul prezent, întâlnirea
literară încheindu-se cu o sesiune de autografe oferite de cei doi
autori timişoreni. 

Scriitorii Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş au fost de multe
ori prezenţi la Lugoj cu lansări de carte; astfel, cea mai recentă,
în 5 decembrie 2013, tot în cadrul “Colţului de cultură” al En-

glish Pub Lugoj, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş au prezentat
la Lugoj două cărţi: Adrianei Babeţi – volumul “Amazoanele.
O poveste” (Editura Polirom, colecţia „Plural M”, Iaşi, 2013 –
o incursiune fascinantă în lumea femeilor războinice) şi Mircea
Mihăieş – cartea “Ce rămâne. William Faulkner şi misterele ţi-
nutului Yoknapatawpha” (Editura Polirom, Iaşi, 2013 – un fas-
cinant portret literar, psihologic şi moral al lui William
Faulkner). Adriana Weimer

Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş – dublă lansare
de carte la Lugoj
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A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj,

Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcţia
Economică, Serviciul Financiar - Contabil, Biroul Conta-
bilitate, Casierie, după cum urmează:

INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT  

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

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

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respec-
tiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru
ocuparea funcţiei publice: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 02.03.2015,

ora 1000, iar interviul se va susţine în data de  05.03.2015, ora
1400 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei,
nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Munici-
piului Lugoj, Biroul Resurse Umane, începând cu data de
29.01.2015 până la data de 17.02.2015. 

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

În paralel cu desfăşurarea Zilelor
“Mihai Eminescu” la Lugoj, organi-
zate de Biblioteca Municipală Lugoj,
în data de 16 ianuarie 2015, de la ora
17.00, – la împlinirea a 165 de ani de
la naşterea poetului Mihai Eminescu
(1850 – 2015), în Sala de Consiliu a

Teatrului Municipal “Traian Groză-
vescu” din Lugoj, a avut loc un frumos
eveniment literar şi muzical, şi anume:
“Seară dedicată poetului naţional
Mihai Eminescu”, eveniment organi-
zat de Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, Cenaclul “Anotimpuri” Lugoj

(coordonator: poetul Ion Oprişor) şi
Revista “Actualitatea literară” Lugoj
(director: poetul Nicolae Silade).

În cadrul acestei întâlniri, despre
viaţa şi opera poetului Mihai Eminescu
au vorbit: prof. dr. Ela Iakab – critic li-
terar, prozatotul şi traducătorul prof.
Dan Floriţa-Seracin, scriitorul şi edito-
rul Gheorghe Jurma – directorul Edi-
turii Tim din Reşiţa, poetul Ionel Bota
– directorul Teatrului Vechi “Mihai
Eminescu” din Oraviţa, criticul literar
conf. univ. dr. Gheorghe Secheşan şi
prof. Mariana Oriş; moderator: poetul
Ion Oprişor – coordonatorul Cenaclu-
lui “Anotimpuri” Lugoj.  

Programul manifestării a cuprins şi
două deosebite recitaluri folk pe ver-
surile poetului Mihai Eminescu, susţi-
nute de cantautorii Vasile Gondoci (din
Lugoj) şi George Popovici (din Făget);

astfel, muzica pe versurile emines-
ciene au făcut ca întâlnirea să fie una
de adevărată sărbătoare eminesciană:
poezia “O, mamă…” – în interpretarea
cantautorului Vasile Gondoci – şi poe-
ziile “Lacul” şi “Atât de fragedă” (me-
lodie a fostei formaţii “Mondial”) – în
interpretarea cantautorului George Po-
povici –, i-au antrenat pe toţi cei pre-
zenţi. 

“Seara dedicată poetului naţional
Mihai Eminescu” din 16 ianuarie
2015 a fost onorată de un public nu-
meros şi select, participând mulţi iu-
bitori ai operei eminesciene, dintre
care scriitori, jurnalişti, oameni de
cultură din Timişoara, Lugoj, Reşita
şi Oraviţa; din Timişoara au partici-
pat: scriitorul Marian Odangiu – se-
cretarul Filialei Timişoara a Uniunii
Scriitorilor din România, poetul şi

jurnalistul Ilie Chelaru – directorul
revistei “Orient Latin”, prozatorul şi
jurnalistul Dumitru Oprişor, poetul
George Schinteie; din Reşiţa au fost
prezenţi: prozatorul Gheorghe Zin-
cescu, poetul Costel Simedrea, Florin
Safer; din Lugoj au participat: tradu-
cătorul prof. Simion Dănilă, poetul şi
jurnalistul Nicolae Silade, scriitorul
şi jurnalistul Remus Valeriu Gior-
gioni, poeta şi jurnalista Adriana
Weimer, poetul şi jurnalistul Mircea
Anghel, Henrieta Szabo – directoarea
Bibliotecii Municipale Lugoj, poetul
Ionel Panait, poetul şi jurnalistul Ni-
colae Toma, scriitorul Simion Todo-
rescu, poeta Georgia Miculescu,
poetul Ionel Peia, poetul Gheorghe
Busuioc, jurnalistul Nicolae Laieţiu
şi mulţi alţii.

Adriana Weimer

În 14 iunie 1902, la un an de
la fondarea, la Bucureşti, a So-
cietăţii Corale „Carmen” (Liviu
Tempea, pianistul-compozitor
lugojean – 1860-1946 –, se ală-
turase marelui D. G. Kiriac cu
corul său bărbătesc, alcătuit din
ardeleni şi bănăţeni aflaţi în pri-
begie în capitala regatului român
după Procesul Memorandului),
la Dumbrăveni, în ţinutul Boto-
şanilor, aveau loc impozante ser-
bări prilejuite de dezvelirea
bustului lui Mihai Eminescu,
realizat în bronz de Oscar
Späthe (la iniţiativa lui Leon
Ghika, susţinătorul ipotezei pri-
vind naşterea marelui poet în
această comună, pe baza mărtu-

riei unui bătrân camerdiner al
boierului Balş, proprietarul mo-
şiei), având ca sursă de inspiraţie
o fotografie a poetului la vârsta
de 30 de ani. Späthe fiind influ-
enţat, se pare, de soarta identică
a sfârşitului vieţii lui Eminescu
cu cea a lui Friedrich Nietzsche,
după modelarea chipului creato-
rului Luceafărului prezenta ase-
mănări frapante cu fizionomia
filozofului german, determi-
nându-l pe epigramistul Cincinat
Pevelescu, prezent la festivităţi,
să-i dedice artistului plastic o
şarjă-catren: „Gloria lui Emi-
nescu/ Suferă de două pete,/
Poate versurile mele!?/ Sigur
statua lui Späthe!” Pe soclul sta-
tuii era montată o placă din
bronz, pe care era inscripţionat
textul: „Aici s-a născut Mihai
Eminescu, 15 ianuarie 1850 – 15
iunie 1889”, iar pe bustul poetu-
lui, versurile ultimei strofe din
poemul Dintre sute de catarge:
„Nenţeles rămâne gândul/ Ce-ţi
străbate cânturile,/ Zboară veci-
nic, îngânându-l,/ Valurile, vân-
turile”.

Un alt invitat, Şt. O. Iosif, a
dedicat evenimentului un poem,
transpus pentru cor mixt de L.
Tempea, interpretat după sfinţi-
rea şi dezvelirea bustului: „Lu-
ceafăr falnic între genii,/ Ce
neamul nostru a avut,/ Mai re-
cunoşti tu Dumbrăvenii,/ Pă-

mântul sfânt ce te-a născut? […
]// Şi iată, astăzi, Dumbrăvenii/
Văd iarăşi chipul cunoscut,/ În
parc, la marginea poienii,/ În
schijă, falnic renăscut.” Dorind
să ofere invitaţilor o surpriză,
Liviu Tempea a pregătit, cu fos-
tul său cor din Dumbrăveni, pe
care-l înfiinţase, în 1897, la stă-
ruinţa prinţului Leon Ghika
(una din primele alcătuiri vocale
din istoria muzicii vocale buco-
vinene), Rugăciune, pe versurile
lui Eminescu, lucrare corală
compusă special pentru acest
eveniment (cu contribuţia elevi-
lor celor două şcoli locale),
corul urmând să cânte ascuns
după un boschet. În finalul fes-
tivităţilor, corul, instruit de L.
Tempea, a interpretat o altă lu-
crare inspirată de versurile emi-
nesciene, La arme! în prezenţa
unei asistenţe care cuprindea
scriitori şi reprezentanţi ai unor
instituţii culturale de referinţă:
George Coşbuc, Rădulescu-Po-
goneanu, Petre Grădişteanu (cu
un discurs din partea Ligii Cul-
turale, în care a amintit de „pie-
trele nestemate ce lipsesc din
coroana regală română”), Cinci-
nat Pavelescu, Al. Davila, Di-
mitrie Anghel ş.a. 

La arme! piesa lui Liviu
Tempea, a avut o istorie aparte.
Prinţul Leon Ghika, dorind în-
locuirea lui Deşteaptă-te, ro-

mâne! („care avea o melodie
prea monotonă şi lipsită de vi-
goare, mai mult psalmodie reli-
gioasă”) cu un alt cântec, mai
antrenant, care să exprime „as-
piraţiile viitoare ale românilor”,
i-a propus lui Tempea compozi-
ţia lui É.-N. Méhul, Le chant du
départ (cântecul plecării la luptă
al militarilor francezi, anterior
imnului La Marseillaise), înmâ-
nându-i două transcripţii pentru
voce şi pian. Tempea, găsind
nepotrivit cântecul pentru a-l
adapta versurilor eminesciene, a
compus însă o melodie origi-
nală. După o lună de la festivi-
tăţile de la Dumbrăveni,
cântecul La arme! a fost tipărit,
muzica fiind atribuită însă în
mod eronat lui Méhul. Greşeala
s-a perpetuat, iar cântecul, care
se dorea un imn naţional, a fost
difuzat în şcoli, fiind inclus în
repertoriu şi de numeroase co-
ruri din Bucovina şi Transilva-
nia. După plecarea lui Tempea
din Dumbrăveni, corul a fost
preluat de un oarecare Calistrat
Popărăscu (originar din Călă-
raşi), ales ulterior primar, care
şi-a atribuit compunerea cânte-
cului, susţinându-şi chiar şi exa-
menul de definitivat în
învăţământ ca autor al acestei
piese corale. Mai târziu, acest
Popărăscu a ajuns profesor de
canto la Călăraşi, iar după

moarte localnicii i-au ridicat un
bust, considerându-l un adevă-
rat rapsod naţional, poate şi ca o
recunoaştere a participării sale,
în fruntea coralei din Dumbră-
veni, la Festivalul Coral prilejuit
de Expoziţia Generală Jubiliară
din 1906 de la Bucureşti. 

Bustul şi soclul ar fi fost dis-
truse, potrivit lui Cincinat Pave-
lescu, în timpul Răscoalei din
1907. Alţi autori (între care Ni-
colae Iosub) atribuie dispariţia
statuii evenimentelor de la sfâr-
şitul celui de-al Doilea Război
Mondial, când, pentru a fi salvat
din calea trupelor sovietice, bus-
tul ar fi fost ridicat de pe soclu,
adăpostit de un localnic, Petra-
che Andruşcă, apoi deplasat la
Botoşani şi ascuns în podul Li-
ceului „Laurian”, de unde a dis-
părut. Soarta soclului ar fi fost
pecetluită de soldaţii sovietici,
care l-au distrus cu un tractor cu
şenile. De-abia în 1992, un alt
bust al poetului a fost montat,
temporar, în faţa edificiului şco-
lii din Dumbrăveni (autor: Ion
Mândrescu). În 2007, sculptorul
botoşenean Marcel Mănăsti-
reanu a dăruit Dumbră veniului
două busturi, reprezentându-i pe
Mihai Eminescu şi Prinţul Leon
Ghika, care au fost amplasate în
scuarul din faţa Primăriei. Potri-
vit informaţiilor transmise de
eminescologul Ion Filipciuc –

care par mai veridice –, după in-
staurarea regimului comunist
„bustul de la Dumbrăveni a stat
ascuns, până în 1953, într-un şo-
pron, când un tractorist i-a apli-
cat un baros în frunte, iar prin
1980, preotul satului a dus sta-
tuia la Rădăuţi şi a topit-o, pen-
tru un clopot care bate şi astăzi
peste sat”.

Rugăciune, compoziţia lui
Liviu Tempea, a fost prezentată
în premieră la Lugoj în 20 de-
cembrie 2005, la 103 ani de la
prima audiţie absolută de la
Dumbrăveni, în holul de mar-
mură al Universităţii Europene
„Drăgan”, în cadrul tradiţiona-
lului concert de colinde al Co-
rului „Ion Vidu”, sub bagheta
lui Remus Taşcău, ca un tardiv
omagiu adus muzicianului lugo-
jean.

Dr. Constantin-T. Stan

Liviu Tempea şi Mihai Eminescu

Seară dedicată poetului naţional Mihai Eminescu

Bonificaţie la plata impozitelor
şi taxelor locale

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoştinţă că impozi-
tele şi taxele datorate de cetăţeni se pot achita începând cu data
de 08.01.2015 la casieria Serviciului Impozite şi Taxe , camera
1, la parter după următorul program :

LUNI 8.00 – 11.00 11.15 – 15.00
MARŢI 8.00 – 11.00 11.15 – 15.00
MIERCURI 8.00 – 11.00 11.15 – 15.00

15.30 – 17.00
JOI 8.00 – 11.00    11.15 – 15.00
VINERI 8.00 – 11.00 11.15 – 14.00

Reamintim contribuabililor care se vor prezenta pentru
achitarea impozitelor şi taxelor datorate, să aibă asupra lor bu-
letinul sau cartea de identitate.

Pentru plata cu anticipaţie pe întregul an, până la data
de 31 martie, a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de trans-
port, se acordă o bonificaţie de 10 %.

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

organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract in-
dividual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante din cadrul Ser-
viciului Public de Administrare a Cinematografului „Bela Lugosi” şi a Bazelor
de Agrement - Compartiment Cinematograf, din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Lugoj , după cum urmează:

REFERENT, gradul I A - 1 post;
OPERATOR IMAGINE, gradul I - 2 posturi;
CASIER - 1 post;
ÎNGRIJITOR - 1 post.

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

gulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului con-
tractual 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 Euro-
pene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Ro-
mânia;

l cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
l are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
l are capacitate deplină de exerciţiu;
l are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;

l nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu ser-
viciul, 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:
REFERENT, gradul I A: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă;
- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite: 4 ani;
- cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

OPERATOR IMAGINE, gradul I - 2 posturi:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul tehnic;
- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite: 7 ani;
- cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CASIER - 1 post:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
l pentru posturile vacante de Referent, gradul IA, Operator imagine, gradul
I şi Casier: proba scrisă se va desfăşura în data de  23.02.2015, ora 1000, iar in-
terviul se va susţine în data de  26.02.2015, ora 1000 la sediul Primăriei Munici-
piului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

l pentru postul vacant de Îngrijitor: proba practică se va desfăşura în data de
23.02.2015, ora 1000, iar interviul se va susţine în data de  26.02.2015, 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, începând cu data de 02.02.2015 

până la data de 13.02.2015.     
Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, 

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

HOTĂRÂREA
privind desemnarea unui consilier local în Consiliul Comunitar 

Consultatival Municipiului Lugoj

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

Art.1. – Se desemnează d-na. consilier Grozav Gerlinde, în
Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Lugoj.

Art.2. - Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Direcţiei de asistenţă socială comunitară.

Nr. 158 din 29.12.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului 

general pentru obiectivul de investiţii “Realizare bazin
agrement cu topogan la ştrandul municipal”

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

Art.1. –  Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi Devizul general
pentru obiectivul de investiţii “Realizare bazin agrement cu topogan
la ştrandul municipal”, conform Proiectului nr. 50/2014, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Îndeplinirea prevede-
rilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei tehnice.

Nr. 159 din 29.12.2014

HOTĂRÂREA
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere 
a spaţiilor şi terenurilor proprietate publică sau privată 

a municipiului Lugoj

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

Art.1. –Contractele de închiriere a spaţiilor şi terenurilor pro-
prietate publică sau privată a municipiului Lugoj, care încetează la
31.12.2014 ,precum şi cele care încetează pe parcursul anului 2015,
se prelungesc până la data de 31.12.2015.

Art.2. – Prelungirea contractelor de închiriere se va face la ce-
rerea contribuabilului dar numai cu plata la zi a datoriilor.

Art.3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Direcţiei economice şi Direcţiei urbanism patrimoniu.

Nr. 160 din 29.12.2014
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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 so-
licite 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 iden-
titate.

Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de identitate, precum şi
pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din diverse motive, nu
mai deţin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Compartimentului 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.

Programul de lucru cu publicul 
în Cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

Pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj

Eliberarea Cărţii de Identitate

Compartiment 
Evidenţa Persoanelor:

Preluare acte pentru cărţi de identitate:

LUNI 08.30 –12.00  
MARŢI 08.30 –12.00  
MIERCURI 12.00 –18,30 
JOI 08.30 –12.00  

Eliberări acte:

LUNI 12.00- 16.30 
MARŢI 12.00- 16.30  
MIERCURI 08.30 -12.00  
JOI 12.00 -16.30  
VINERI 08.30 -16.30  

Compartiment Stare Civilă:

Preluare acte:

LUNI 08.30 – 12.00  
MARŢI 08.30 – 12.00  
MIERCURI 12.00 – 18.30  
JOI 08.30 – 12.00  
VINERI 08.30 – 12.00  
SÂMBĂTĂ 09.00 – 11.00  

Eliberări acte:

LUNI 12.00 – 16.30  
MARŢI 12.00 – 16.30  
MIERCURI 08.30 – 12.00  
JOI 12.00 – 16.30  
VINERI 12.00 – 16.30  

Întocmirea actelor de stare civilă privind pe
cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la
misiunile diplomatice, la oficiile consulare de
carieră ale României sau la autorităţile locale
competente. Cetăţenii români aflaţi în străină-
tate pot solicita înscrierea în registrele de stare
civilă române, de la misiunile diplomatice sau
oficiile consulare de carieră ale României, a
certificatelor de stare civilă eliberate de autori-
tăţile străine, care îi priveşte, în cazul în care în-
registrarea actului sau faptului de stare civilă a
fost făcută în prealabil la autoritatea din statul
în care aceştia se află; înscrierea se face cu
aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai
oficiilor consulare, iar refuzul acestora se mo-
tivează.

Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor
consulare de carieră ale României încheie căsă-
torii între cetăţeni români sau dacă unul dintre
viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta
este în concordanţă cu legislaţia ţării în care
sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre vii-
torii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau re-
şedinţa în circumscripţia consulară a misiunii
diplomatice ori a oficiului consular.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români,

întocmite de autorităţile străine, au putere do-
veditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau
transcrise în registrele de stare civilă române.
Transcrierea certificatelor şi a extraselor de
stare civilă se efectuează cu aprobarea prima-
rului unităţii administrativ-teritoriale de la locul
de domiciliu al solicitantului, cu avizul prea-
labil al serviciului public comunitar judeţean
de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român
este obligat ca, în termen de 6 luni de la în-
toarcerea în ţară sau de la primirea din stră-
inătate a certificatului sau a extrasului de stare
civilă, să ceară transcrierea acestor acte la ser-
viciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau la primăria unităţii adminis-
trativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.
Transcrierea certificatelor şi a extraselor de
stare civilă privind cetăţenii români care nu
au avut niciodată domiciliul în România se
face cu aprobarea primarului sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al
şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoa-
nelor şi Stare Civilă a sectorului I al Municipiu-
lui Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data
depunerii cererii de transcriere.

Monica-Otilia David

Întocmirea actelor de stare
civilă ale cetăţenilor români

aflaţi în străinătate

În fiecare an, în preajma zilei de 15 ianuarie
– ziua naşterii marelui nostru poet naţional
Mihai Eminescu –, Biblioteca Municipală
Lugoj organizează Zilele “Mihai Eminescu” la
Lugoj. 

În acest an cu totul special, la împlinirea a
165 de ani de la naşterea poetului de geniu
Mihai Eminescu, Biblioteca Municipală Lugoj,
în colaborare cu Colegiul Naţional “Iulia Has-
deu” Lugoj, cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj,
cu Universitatea Europeană “Drăgan” Lugoj şi
cu Centrul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Ni-
colae” Lugoj, a avut bucuria de a organiza Zi-
lele “Mihai Eminescu” la Lugoj; astfel, întreaga
săptămână cuprinsă între 14-23 ianuarie 2015
a fost dedicată poetului nostru naţional Mihai
Eminescu, fiind organizate mai multe manifes-
tări literare şi culturale: expoziţie de carte
Mihai Eminescu – în Secţia pentru Copii şi Ti-
neret a Bibliotecii Municipale Lugoj –, recita-
luri din creaţia marelui poet, momente muzicale
pe versurile poetului, prezentare de carte Emi-
nescu – la toate aceste întâlniri ale Zilelor
“Mihai Eninescu” la Lugoj participând biblio-
tecari, scriitori, jurnalişti, elevi ai şcolilor lugo-
jene (Colegiul Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj
– coordonator: prof. Simona Avram; Şcoala cu
cl. I-VIII Nr. 4 Lugoj – coordonatori: prof. in-
stitutor Alexandru Vasile Păuliş şi prof. institu-
tor Elena Grasu; Şcoala de Arte Frumoase
“Filaret Barbu” Lugoj – coordonator: director
prof. Petru Madroane; persoane vărstnice de la
Centrul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Nico-
lae” Lugoj – coordonator: director Adriana
Hornyak), cetăţeni ai oraşului Lugoj.

Programul Zilelor “Mihai Eminescu” la
Lugoj din acest an a fost structurat şi s-a derulat
astfel: miercuri, 14 ianuarie 2015, de la ora
13.00, Biblioteca Municipală Lugoj, în colabo-
rare cu Colegiul Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj
(coordonatori: Henrieta Szabo, Simona Avram,
Adriana Weimer, Georgeta Leho, Claudia Po-

pescu), a organizat, în Centrul Vechi al Lugo-
jului – un recital din lirica eminesciană (poezia
“La steaua”), susţinut de elevi ai Colegiului Na-
ţional “Iulia Hasdeu” Lugoj; apoi elevii au ofe-
rit trecătorilor poezii semnate de Mihai
Eminescu.

Manifestările Zilelor “Mihai Eminescu” la
Lugoj au continuat joi, 15 ianuarie 2015, de la
ora 12.00, la Biblioteca Municipală Lugoj –
Secţia pentru Copii şi Tineret –, zi în care elevi
ai Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Lugoj (coordonatori:
Henrieta Szabo, Georgeta Leho, Adriana Wei-
mer, Alexandru Vasile Paulis, Elena Grasu) au
susţinut un interesant recital din lirica emines-
ciană.

Zilele “Mihai Eminescu” la Lugoj au culmi-
nat vineri, 23 ianuarie 2015, cu lansarea volu-
mului “O întâlnire mirabilă: Eminescu –
Creangă”, semnat de scriitorul timişorean
Adrian Dinu Rachieru, apărut în 2014 la Edi-
tura Ideea Europeană din Bucureşti; despre
această carte şi despre viaţa şi opera poetului
român de geniu Mihai Eminescu au vorbit au-
torul – Adrian Dinu Rachieru, prof. Simona
Avram şi prof. Simion Dănilă; moderator: Hen-
rieta Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale
Lugoj.

Adriana Weimer

Zilele „Mihai Eminescu” la Lugoj
14-23 ianuarie 2015
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Cel mai echilibrat campionat al ultimilor ani
în elita voleiului feminin românesc găseşte prin-
tre protagoniste formaţia municipiului Lugoj,
într-o companie redutabilă. În al şaselea an con-
secutiv la primul nivel al acestui sport în ţară,
echipa ce ne reprezintă are o misiune mult mai
dificilă decât în ediţiile trecute, gruparea fiind ne-
voită să reconstruiască din temelii un lot părăsit
la finalul sezonului trecut de multe sportive va-
loroase, care au luat drumul unor echipe cu pre-
tenţii şi posibilităţi materiale superioare. E vorba
în primul rând de sârboaica Ivana Radonjic, acum
la campioana Ungariei, de coordonatoarea Diana
Tătaru, în lotul campioanei de iarnă C.S.M. Bu-
cureşti şi de cuplul Daniela Lupescu – Ioana Va-
sinca-Tomic, care îmbracă echipamentul
Medicinei Tg. Mureş, toate voleibalistele men-
ţionate evoluând în această toamnă, cu noile lor
echipe, în Cupele Europene intercluburi.

În aceste condiţii, noul lot al secţiei de volei a
C.S.M. Lugoj, clădit în vară cu ajutorul exepri-
mentatului tehnician Valerijan Luka, a reuşit o

evoluţie meritorie în turul de campionat pe care
l-a încheiat pe poziţia a opta în clasament, chiar
dacă ghinionul nu a ocolit tânăra formaţie bănă-
ţeană, rămasă la mijlocul turului fără două spor-
tive importante, ambele indisponibile medical.
Lucru remediat, sperăm, în intersezon, prin co-
optarea altor voleibaliste care să compenseze
pierderile, astfel încât returul să nu ne ofere sur-
prize neplăcute din punctul de vedere al păstrării
unui loc de primă ligă în ediţia viitoare de cam-
pionat. Asta deoarece, în ultimii ani, au apărut
din eşalonul doi, grupări care, puternic finanţate
de comunităţile locale şi judeţene, îşi propun pre-
zenţa în Play-Off şi, ulterior, pe podiumul naţio-
nal. E vorba de C.S.M. Bucureşti, Volei Alba
Blaj, C.S.M. Târgovişte şi C.S.M. Satu Mare, ală-
turi de experimentatele Ştiinţa Bacău – cam-
pioana naţională, Dinamo Bucureşti şi C.S.U.
Medicina Tg. Mureş. Nume care reprezintă forţe
greu de contracarat în voleiul românesc, dar în
compania cărora Lugojul a oferit în multe situaţii
meciuri spectaculoase, unele încheiate cu rezul-

tate – surpriză.
Unic Piatra Neamţ, Universitatea Craiova,

C.S.M. Lugoj, Universitatea Cluj şi Penicilina
Iaşi sunt în acest moment echipele care încearcă
să evadeze din zona 9 – 12, jocurile directe dintre
ele putând răsturna spectaculos ierarhia de la
etapă la etapă.

În prima etapă din retur, victoria Iaşiului la
Craiova şi cea a Unicului Piatra Neamţ în faţa
C.S.M. Satu Mare au strâns şi mai mult clasa-
mentul. Iar semnalele pe care le avem din zona
oponentelor noastre sunt foarte serioase din punc-
tul de vedere al organizării pentru returul de foc
ce urmează.

Surpriza foarte plăcută pentru suporterii vole-
iului vine din Cupa României, după ce fetele an-
trenate de profesorul Valerijan Luka au reuşit
calificarea în sferturi după dubla cu C.S.M. Satu
Mare (3:0 şi 2:3). Fază în care eşecul la limită,
cu 3:2, înregistrat la Tg. Mureş în 18 ianuarie
poate sta la baza unei calificări spectaculoase în
turneul final, între primele patru cluburi ale ţării,
după returul ce va avea loc la Lugoj, pe 18 fe-
bruarie. Ar fi o repetare a unei mari performanţe
de acest gen, C.S.M. evoluând cu patru ani în
urmă în Capitală în această onorantă fază a com-

petiţiei, alături de podiumul acelui sezon, Con-
stanţa, Dinamo şi Bacău. 

Până atunci, însă, meci foarte important sâm-
bătă, 24 ianuarie, orele 18.30, la Sala Sporturilor,
când C.S.M. Lugoj va da replica Universităţii
Cluj. Intrare liberă şi un apel din partea tinerei
trupe lugojene de a-i fi împreună la un examen
pe care voleibalistele trebuie să-l treacă pozitiv,
în preambulul unui alt colocviu studenţesc (31 ia-
nuarie, în Cetatea Băniei, cu Universitatea Cra-
iova).

Clasament Divizia A 1 volei feminin:

1.  Ştiinţa Bacău 30 p
2.  CSM Bucureşti 29 p
3.  CS Volei Alba-Blaj 28 p
4.  Dinamo Romprest Bucureşti 26 p
5.  CSM Tîrgovişte 26 p
6.  CSU Medicina Tîrgu Mureş 20 p
7.  CSM Satu Mare 13 p
8.  ACS Penicilina Iaşi 12 p
9.  CSM Lugoj 10 p
10. SCM U Craiova 8 p
11. CV Unic LPS Piatra Neamţ 8 p
12. Universitatea Cluj 6 p

Dan H Brudiu 

Lotul C.S.M. Lugoj – volei: 

Coordonatori de joc: Denisa Viloiu, 20 ani, Irina Andreica, 19 ani
Bianca Albăstroiu, 17 ani

Trăgători secunzi: Laura Lungu, 28 ani, Gabriela Bălae, 19 ani, 
Iasmina Petromăneanţ, 18 ani, Maria Matei, 19 ani 

Universali: Loren Cory, 23 ani, Australia, Cristina Zanfir, 34 ani, 
Olga Krasteva, Bulgaria, 30 ani (indisponibilă în retur)                     

Centri: Ionela Canea, 28 ani, CSM Lugoj
Krista Marie de Geest, 24 ani, Mădălina Şonda, 22 ani 

Libero: Ivana Milanovic, 24 ani, Serbia 
Adriana Rotaru, 19 ani

Antrenori: Valerijan Luka - principal
Vlad Stănoiu – secund
Vasile Canea – preparator fizic

Volei

C.S.M. Lugoj – Start cu obiectiv în ianuarie

La începutul secolului
XX, programul modernizării
instituționale, derulat  în cadrul sta-
tului dualist, a susținut fenomenul
urbanizării, mai ales a localităților
mijlocii, prin edificarea unor sedii
adecvate pentru instituțiile locale.
Imobilul în care se află primăria mu-
nicipiului Lugoj a fost ridicat în anul
1904 cu scopul de a adăposti
“Administrația financiară a județului
Caraș-Severin. Evoluția social-eco-
nomică, înregistrată de Lugoj în a
doua jumătate a secolului al XIX-
lea, a determinat înmulțirea aparatu-
lui funcționăresc. Propunerea pentru

ridicarea unui sediu pentru direcția
fiscală datează din 1899. Ideea s-a
materializat, abia,  în 1903, când s-
au alocat banii de la buget, alegându-
se spațiul vizavi de cazarma
honovezilor (Str. Bocșei), unde se
afla un depozit de lemne. Caracterul
monumental al proiectului a
influențat schimbarea locului inițial
de construcție. În pofida dezbaterii
iscate cu privire la distrugerea unei
părți a grădinii comitatului, s-a decis
demolarea vechiului tribunal regesc
și ridicarea pe locul acestuia a noului
palat de finanțe, care avea să rivali-
zeze prin alura și elevația sa, biserica

ortodoxă din apropiere. Planurile au
fost realizate de inginerul construc-
tor de stat Ludwig Szobel. Șantierul
demarat în luna februarie a anului
1904 s-a încheiat la sfârșitul aceluiași
an, instituția funcționând începând cu
data de 1 decembrie 1904. Lucrările
de construcţie, realizate de firma “Fis-
cher și Férencsik” pentru suma de
237.548 coroane, au fost întrerupte în
luna iulie de o grevă, soldată cu
violențe si oprită cu ajutorul jandar-
milor, muncitorii fiind nemulțumiți
de creșterea orelor de muncă. Vacar-
mul s-a datorat existenței unui al doi-
lea mare șantier în oraș, cel al fabricii
de mătase, câștigat de aceeași firmă.

Impozantul imobil com-
pus din demisol, parter şi două etaje,
prezintă o fațadă principală ritmată de
existența a 1+7+1+3+1+7+1 axe,  din
care două corespund celor două tur-
nuri din zona centrală, ieşite în rezalit,
încheiate cu câte un acoperiş pirami-
dal şi fleşe. Segmentul cuprins între
cele două turnuri precum și cele două
axe laterale sunt marcate la nivelul
acoperişului prin frontoane în câmpu-
rile cărora se află rozete. Intrarea prin-
cipală aflată pe axa clădirii, punctată

printr-un edicul susținut de coloane,
a suferit modificări prin plasarea bal-
conului în anii’70. Turnurile, colone-
tele angajate ale ferestrelor şi
folosirea denticulelor la decorarea
fațadei, ne trimit la nostalgia unor
vremuri de mult apuse (evul mediu),

stilul eclectic apelând la elemente din
arhitectura romanică și gotică. Se cu-
vine să menționăm pe cei care au
făcut lobby pentru ridicarea acestei
împunătoare construcții: Béla von
Gränzenstein (secretar de stat), Karl
Pogány (prefect) și Samuel von

Györbiro (director de finanțe).
Decorația interioară, pictată de
David Klein, a dispărut din cauza
multiplelor renovări la care a fost
supus imobilul. Instituția Primăriei a
fost mutată în clădire în anul 1950.
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