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Dacă în numărul trecut al Monito-
rului de Lugoj primarul Francisc
Boldea a trecut pe scurt în revistă trei
dintre noile proiecte de sistemati-
zare, respectiv amenajarea urbanis-
tică a zonei care include platoul
Casei de Cultură a Sindicatelor şi a
tronsonului unu din strada Mocioni
de la pod până la fosta cofetărie Li-
liacul, sistematizarea circulaţiei în
zona Podului de Fier şi sistematiza-

rea zonei Str. Ştefan cel Mare-Bazar-
Pod Pietonal-Piaţa Agroindustrială
„Timişul”- str. George Coşbuc, în
editorialul de faţă ne vom referi la un
alt proiect de sistematizare care va fi
implementat în acest an.

Este vorba de sistematizarea zonei
Ştrandului Municipal, proiect prin
care administraţia intenţionează să
pună în valoare cele trei mari obiec-
tive, respectiv Podul Pietonal, noul

Centru SPA aflat în fază avansată de
execuţie şi Ştrandul Municipal, ale
cărui lucrări de modernizare vor fi
încheiate la jumătatea acestui an.
„Am hotărât să intervenim în zona
de la intrarea în noul complex de
agrement pe care îl finalizăm în
acest an prin modernizarea Ştrandu-
lui Municipal pentru că noile inves-
tiţii de acolo, bazinul acoperit,
ştrandul şi podul pietonal merită în
preajma lor o amenajare corespun-
zătoare care să le pună în valoare.
Avem în vedere o parcare modernă,
o construcţie cochetă la intrarea în
ştrand şi o rampă care să permită bi-
cicliştilor accesul pe podul pietonal.
Cu acest prilej punem în practică şi
o idee mai veche a noastră prin ame-
najarea în clădirea fostului restau-
rant situată în stânga intrării în
ştrand a unei Case a Căsătoriilor”, a
declarat primarul Francisc Boldea.
(continuarea în pag. 3)

Aurel Jurubiţă

Lugojul - un oraş mai frumos, mai modern
m Proiectele de sistematizare demarate de municipalitate vor schimba faţa oraşului în acest an

Luni, 9 februarie Consiliul Local al Munici-
piului Lugoj a aprobat bugetul pe anul 2015,
eveniment care consfinţeşte demararea de

către municipalitate a unui nou program ambiţios
de investiţii, menit pe de o parte să pună mai bine
în valoare obiectivele mari finalizate anul trecut şi
cele care se vor încheia în acest an şi pe de altă parte
să modernizeze zone noi din oraş asupra cărora nu
s-a intervenit de mai mulţi ani.
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            În data de 13 februa-
rie 2015 s-a finalizat distri-
buirea alimentelor provenite
din ajutorul guvernamental
POAD 2014 (Programul de
ajutorare a persoanelor defa-
vorizate), în conformitate cu
prevederile H.G. nr.799/
2014.
            În cele aproximativ
2 luni de distribuire, la depo-
zitul de la magazinul Bum-
bacul de pe strada Siretului
s-au prezentat un număr de
2.764 de beneficiari POAD
2014, dintre care 2.586 de
lugojeni pe listele inițiale
transmise de Ministerul

Muncii, Familiei și
Protecției Sociale (care au
ridicat alimentele pe bază de
cupon), respectiv 178 de
persoane care au ridicat ali-
mentele în baza listelor su-
plimentare întocmite de
instituțiile județene.
            Pe listele inițiale,
transmise de către MMFPS
s-au regăsit persoanele care
erau în evidență la 31 iulie
2014 (beneficiari de ajutor
social sau alocație de
susținere, persoane cu han-
dicap grav sau accentuat,
pensionari cu pensii până în
400 lei, șomeri neindemni-

zabili sau cu o indemnizație
până la 400 lei). Pe listele
suplimentare s-au regăsit
aceleași categorii de benefi-
ciari care au intrat în drepturi
în perioada august – decem-
brie 2014. 
            Astfel la nivelul mu-
nicipiului Lugoj din 3.066
de persoane aflate pe listele
POAD 2014, 2.764 de per-
soane le–au ridicat, ceea ce
înseamnă un procent de
90,15%. Este cel mai mare
număr de lugojeni care au
beneficiat într-un an calen-
daristic de ajutoare alimen-
tare.                Călin Bublea

2.764 de lugojeni au beneficiat de Programul
de ajutorare a persoanelor defavorizate 2014

În perioada urmă-
toare, asistenții sociali din ca-
drul Direcției de Asistență
Socială Comunitară Lugoj vor
efectua anchete sociale în ve-
derea verificării veridicității
datelor înscrise în formularele
de cerere și declarație în vede-
rea acordării subvenției la în-
călzire în perioada sezonului
rece, 1 noiembrie 2014 – 31
martie 2015, în conformitate
cu prevederile O.U.G. 70/
2011.

Până în prezent
asistenții sociali au colaborat
cu instituțiile statului - Casa de
Pensii Lugoj, Biroul Agricol și
Serviciul Impozite și Taxe din

cadrul Primăriei Municipiului
Lugoj, Serviciul Fiscal Muni-
cipal Lugoj și APIA Timiș -  în
vederea obținerii de informații
cu privire la situația fiecărui
beneficiar de ajutor de încăl-
zire în parte.

Pentru sezonul rece
2014 – 2015 au fost depuse un
număr de 263 de cereri de în-
călzire, din care 245
soluționate favorabil, după
cum urmează: 160 familii be-
neficiare de subvenție la gaze
naturale, 74 familii beneficiare
de subvenție la lemne și 11 fa-
milii beneficiare de subvenție
la energie electrică.

Călin Bublea

Şi în acest an, Biblioteca Munici-
pală Lugoj, în parteneriat cu Şcoala
Gimnazială Nr. 4 Lugoj şi cu Cole-
giul Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj,
a organizat miercuri, 18 februarie
2015, în Sala BIBLIONET din cadrul
Bibliotecii Municipale Lugoj, Ziua
Siguranţei pe Internet 2015 – Safer
Internet Day 2015, întâlnirea de anul
acesta având tema: „Împreună facem

Internetul mai bun!” – „Let’s create
a better Internet together!”. 

Astfel, miercuri, 18 februarie, de
Ziua Siguranţei pe Internet 2015, or-
ganizată la Secţia BIBLIONET a Bi-
bliotecii Municipale Lugoj, elevi care
frecventează des Biblionet-ul şi elevi
ai celor două instituţii de învăţământ
lugojene colaboratoare au vizionat
filmul educativ “Ridică privirea” –

un film dedicat generaţiei online des-
pre pericolele Internetului şi regulile
de utilizare în siguranţă a comunică-
rii prin Internet; de asemenea, au mai
vizionat şi alte filme educative care
vizează necesitatea colaborării între
toţi utilizatorii de Internet, de la
copii, părinţi, profesori, reprezentanţi
ai industriei online, politicieni sau
formatori de opinie, pentru a face
mediul online unul mai bun şi mai
sigur pentru toţi utilizatorii: “Poves-
tea Ioanei”, “Gândeşte înainte să pos-
tezi!” şi “Fiecare copil contează, …
oriunde ar fi!”; coordonatori: prof.
Liliana Korber şi prof. Alexandru Va-
sile Pauliş (Şcoala Gimnazială Nr. 4
Lugoj), prof. Simona Avram (Cole-
giul Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj),
Henrieta Szabo şi Adriana Weimer
(Biblioteca Municipală Lugoj)

După vizionarea acestor filme, ele-
vii au intrat în dialog cu profesorii şi
reprezentanţii BIBLIONET din ca-
drul Bibliotecii Municipale Lugoj,
răspunzând, ca şi personajele din fil-

mele vizionate, la întrebările: “Ai un
profil al tău on-line?”, “Ştii cum să
fii în siguranţă pe Internet?”, “Ai per-
soane necunoscute în lista ta de prie-
teni?”, “Ai spune oricărui necunoscut
unde locuieşti?”, “Ai vorbi cu o per-
soană necunoscută ca şi cum ar fi cel
/ cea mai bun(ă) prieten(ă)?”, “Ţi-ar
plăcea să-ţi umble o persoană necu-
noscută prin lucrurile personale?”,
“Blochezi persoanele necunoscute
pentru a naviga on-line?”, “E posibil
ca cineva să afle unde locuieşti sau la
ce şcoală înveţi?”, “Îţi păstrezi profi-
lul privat?”, “Cauţi setările de confi-
denţialitate?”, “Deţii controlul?”,
“Cui spui dacă eşti îngrijorat?”. 

Ziua Siguranţei pe Internet are ca
scop promovarea utilizării într-un
mod mai sigur şi responsabil a tehno-
logiei on-line şi a telefoanelor mo-
bile, mai ales de către copii şi
adolescenţi, precum şi conştientiza-
rea şi educarea acestora asupra peri-
colelor navigării nesupravegheate pe
Internet.

Susţinută la nivel european de
către organizaţia INSAFE şi de Di-
rectoratul General pentru Media şi
Societatea Informatică a Comisiei
Europene, Ziua Siguranţei pe Internet
a atins un grad global de participare,
conştientizare şi acoperire media,
aflându-se în continuă creştere.
Ajunsă la ediţia a XII-a, Safer Inter-
net Day 2015, va avea loc în luna fe-
bruarie 2015, şi va fi sărbătorită în
aproximativ 70 de ţări din întreaga
lume. 

Ca în fiecare an, în România, eve-
nimentul este precedat de un concurs
naţional de proiecte adresat copiilor
care în acest an se va desfăşura sub
titlul “Resurse digitale pentru viitor”.

Ziua Siguranţei pe Internet – Safer
Internet Day este organizată la Secţia
Biblionet a Bibliotecii Municipale
Lugoj începând din anul 2010, de la
deschiderea acestui nou serviciu de
bibliotecă. 

Adriana Weimer

Ziua Siguranţei pe Internet 2015 la Secţia 
Biblionet a Bibliotecii Municipale Lugoj

              În data de 30 ia-
nuarie 2015, viceprimarul
municipiului Lugoj, dl
Adrian Fărcăgeanu, îm-
preună cu reprezentanții
Direcției de Asistență So-
cială Comunitară s-au de-
plasat la domiciliul
doamnei Bușan Maria,
pentru a o sărbători așa
cum se cuvine la împlini-
rea Vârstei de Aur.

Buşan Maria este năs-
cută la data de
01.02.1915, în satul Re-
metea Pogănici, judeţul
Caraş Severin.  Are 2
fiice, una de 78 şi cealaltă
de 83 ani, 3 nepoţi şi 3

strănepoţi. Fiica cea mare
este stabilită în S.U.A.,
cealaltă, este stabilită  în
Lugoj şi îşi îngrijeşte
mama.

După decesul  soţu-
lui, în anul 1996, a locuit
12 ani în S.U.A. la fiica
cea mare, dar  şi-a dorit să
se întoarcă în ţară.
              Cadou pentru
aniversarea celor 100 de
ani de viață, doamna
Bușan a primit un imens
buchet de flori, un tort și
o Diplomă aniversară
“Vârsta de Aur”,  precum
și suma de 1.000 de lei.
              Călin Bublea

Vârsta de AurAnchete sociale la solicitanţii
de ajutoare de încălzire
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Sistematizarea pe verticală a
zonei Ştrandului municipal se referă la
patru obiective. 

Primul dintre acestea este clă-
direa fostului restaurant având parter şi
mansardă, clădire construită în pe-
rioada anilor 1950 şi reabilitată şi man-
sardată în 2002. De circa 10 ani
clădirea nu mai este utilizată. Ultima
funcţiune a acesteia a fost de restau-
rant. Neutilizarea a dus la degradarea
elementelor de faţadă a interioarelor şi
a  instalaţiilor de alimentare cu apă, ca-
nalizare şi a instalaţiilor electrice. Pro-
iectul prevede reamenajarea clădirii
care va avea destinaţia Casă de Căsă-
torii şi spaţii de cazare la mansardă.

Al doilea obiectiv este reali-
zarea unei clădiri noi care să fie punc-
tul de intrare în Ştrandul Municipal, o
intrare la standardele actuale privind
construcţiile unor obictive similare.
Construcţia va trebui să se încadreze în
arhitectura zonei şi va cuprinde: hol in-
trare, casă de bilete, birou administra-

tor, zonă comercială,  grupuri sanitare,
vestiare pentru bărbaţi şi femei şi o
zonă tehnică.

Amenajarea unei parcări mo-
derne cu sistematizarea traficului rutier
şi pietonal în zonă ţinând cont de noul
pod pietonal şi de viitoarea punere în
funcţiune a ştrandului municipal şi a
bazinului acoperit reprezintă al treilea
obiectiv al proiectului.

În fine, ultimul obiectiv al
sistematizării îl reprezintă crearea unor
rampe de acces a bicicliştilor la podul
pietonal. Acestea se vor realiza la am-
bele capete ale podului. 

Dacă avem în vedere că anul
trecut a fost asfaltat Splaiul Sporturilor
care asigură accesul în această zonă şi
a fost amenajată deja zona de lângă
noul Bazin Acoperit, noul proiect de
sistematizare prezentat aici şi care va
fi realizat în acest an va conferi întregii
zone un aspect modern şi civilizat.

Aurel Jurubiţă

Lugojul - un oraş mai frumos, mai modern
m Proiectele de sistematizare demarate de municipalitate vor schimba faţa oraşului în acest an

(continuare din pag. 1)

În programul de investiţii pe care admi-
nistraţia l-a propus pentru acest an se află şi un
proiect important de sistematizare rutieră care vi-
zează una din cele mai circulate şi aglomerate
zone din municipiu. Proiectul îşi propune ame-
najarea urbanistică (sistematizare rutieră) a unei
zone centrale a municipiului Lugoj care este cu-
prinsă în perimetrul format din: str. Unirii, Piaţa
I.C. Drăgan, str. Someşului, str. Gherghinelor, str.
Ion Vidu, str. Ştefan cel Mare, str. Insulei şi malul
drept al râului Timiş de la autogara Atlassib până
la Podul de Fier. Străzile cuprinse în perimetrul
respectiv deservesc o zonă comercială ce cu-
prinde piaţa agroalimentară a municipiului, ba-
zarul şi  o serie de spaţii comerciale private.

Sistematizarea rutieră va consta în rea-
lizarea lucrărilor necesare pentru fluidizarea cir-
culaţiei auto şi pietonale, în condiţii de siguranţă
şi va cuprinde 4 zone distincte (de la A la D) pen-
tru care, în funcţie de echiparea actuală se vor
executa lucrări de: modernizare a carosabilului,
modernizare a trotuarelor, realizarea de noi tro-
tuare aferente malului râului Timiş, realizarea de
noi locuri de parcare, echiparea cu semne de cir-
culaţie, realizarea iluminatului public (unde

acesta este insuficient sau lipseşte), realizarea de
noi spaţii verzi, evacuarea apelor pluviale, reali-
zarea de rampe de acces pentru persoanele cu di-
zabilităţi, crearea de piste pentru biciclete,
realizarea marcajelor rutiere. 

Zona A este cuprinsă în perimetrul: str.
Unirii, spl. G. Coşbuc, str. Siretului, malul rîului
Timiş, inclusiv intersecţia str. A.C. Popovici cu
str. Someşului, spl. George Coşbuc şi spl. Mori-
lor. Zona B este definită în următorul perimetru:
intersecţia străzilor A.C. Popovici cu str.Some-
şului, spl. G.Coşbuc cu spl. Morilor, spl. Morilor,
strada din faţa bazarului şi malul râului Timiş.
Zona C se află în perimetrul cuprins de strada din
faţa bazarului, spl. Morilor, str. Insulei, autogara
Atlassib şi malul râului Timiş. Ultima dintre cele
patru zone, respectiv zona D cuprinde străzile din
jurul zonei comerciale formate din Piaţa Agroa-
limentară, bazarul nou şi bazarul vechi.

Pe lângă lucrările la care am făcut deja
referire, în fiecare dintre aceste patru zone, coro-
borat una cu cealaltă se va avea în vedere şi flui-
dizarea traficului rutier prin crearea de sensuri
unice care să faciliteze atât accesul cât şi ieşirea
din zona respectivă. Aurel Jurubiţă

Amenajare rutieră a zonei
adiacente noii pieţe agroali-

mentare, bazarului şi parcării
de lângă autogara Atlassib

Galeria Pro Arte va avea 
o nouă înfăţişare

În perspectiva amenajării urbanistice a zonei din faţa Casei de Cultură a sindicatelor şi a tron-
sonului unu din strada Mocioni de la Podul de Fier până la fosta cofetărie Liliacul, administraţia
lugojeană a considerat oportună renovarea şi modernizarea unui spaţiu important pentru vocaţia
culturală a Lugojului, respectiv Galeria „Pro Arte” unde efervescenţa creatoare a artiştilor plastici
din zonă a atras dintotdeauna publicul iubitor de frumos din urbea noastră.

De circa 20 de ani clădirea nu a beneficiat de lucrări de reparaţii şi îmbunătăţiri. Pentru creşterea
capacităţii de expunere şi prezenţa mai activă în viaţa culturală a municipiului Lugoj, clădirea tre-
buie recompartimentată şi refuncţionalizată. La realizarea documentaţiei tehnice se va avea în ve-
dere:
l realizarea recompartimentărilor interioare prin mărirea spaţiului de expunere;
l realizarea în partea dinspre str. Al. Mocioni a unui spaţiu de vânzare independent, cu toate

dotările, pentru suveniruri;
l realizarea de grupuri sanitare pentru personal şi public;
l dotarea clădirii cu centrală termică independentă;
l refacerea finisajelor interioare şi exterioare;
l realizarea instalaţiilor de încălzire;
l refacerea instalaţiilor interioare: sanitare şi electrice;
l înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare;
l refacerea pardoselilor;
l realizarea unui nou acces din exterior;
l achiziţionarea mobilierului specific; 
l refacerea branşamentelor pentru alimentarea cu apă, canalizare, energie electrică;
l realizarea instalaţiei de  iluminat a exponatelor;
l refacerea întregii  faţade a clădirii.
Modernizarea Galeriei „Pro Arte”, alături de realizarea proiectului Casei Bredicenilor, de rea-

bilitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie, de renovarea interiorului Teatrului Municipal „Traian
Grozăvescu” şi de noul cinematograf „Bela Lugosi” asigură toate premisele ca renumele cultural
al Lugojului să fie dus mai departe iar mişcarea culturală locală să beneficieze de spaţii adecvate
de exprimare şi să se poată concentra pe laturile artistice şi creatoare. Aurel Jurubiţă



februarie 2015

Reconstituirea utilajului
mental colectiv al începutului
de secol XXI prin intermediul
anchetei etnografice pe care am
realizat-o în vara anului 2008,
în câteva sate din două comune
bănăţene (Belinţ, Racoviţa) şi
corelarea lui cu cel deschis în
rapoartele preoţilor greco-cato-
lici datate în anul 1931 (mate-
rial factologic descoperit în
Arhivele Episcopiei Greco-Ca-
tolice din Lugoj), ilustrează o
viziune globală a trăitului reli-

gios, retranşată de perioada co-
munistă, dar nu distrusă în tota-
litate, ca dovadă că bătrânele
mai serbează încă, zilele Cailor
lui Sântoader prin nelucrare.

Ancheta etnografică mi-a
confirmat convingerea că onto-
logia, contaminată de virulenţa
timpului, face practic imposi-
bilă încercarea de exfoliere a
semanticii povestirilor fantas-
tice create de imaginarul colec-
tiv, sensurile lor devenind
pentru cei ce le-au performat

de-a lungul timpului incognis-
cibile: „ nu ştiu să-ţi spun de ce
nu aveam voie să ţes în război
sau să cos, da aşa îmi spunea
mama mea, că vin caii şi ne co-
pită ”, mi-a povestit o bătrână
interlocutoare. Aşadar, menta-
lul arhaic consumă doar arheti-
pul, participarea la misterul
înţelesurilor şi gesturilor fiind
greu de stabilit, o altă bătrână
decelând eficacitatea pragma-
tică a sărbătorii: „Săptămâna
asta a Sântoagerilor mai dădea

răgaz muierilor de la lucru, că
ele or dus greu în casă”.

Având ca pandant tradiţia,
dincolo de prescripţiile cano-
nice, calendarul ortodox pla-
sează Sântoaderul în prima
sâmbătă din Postul Paştelui, ca
o marcă a graniţei dintre dulcele
Crăciunului şi începutul Postu-
lui Paştelui. 

Sântoaderul crează o distoză
a temporalităţii între cele 2 co-
ordonate ale calendarului popu-
lar: iarna încremenită în
întuneric şi vara cu ciclul ei
vital, solar, indicând astfel un
început preistoric de an celebrat
primăvara (I. Ghinoiu, Obice-
iuri populare de peste an, edi-
tura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1997,
p.168), peste această lume mis-
tică, precreştină, grefându-se ce-
lebrarea unui sfânt creştin-
Sfântul Toader. 

Lumea era copitată vreme de
7-8 zile de primejdioasa her-
ghelie a Sântoaderului condusă
de Sântoaderul cel Mare sau
Sântoaderul cel şchiop care era,
după spusele unei bătrâne din
Chizătău, „îl mai rău dintre ei”.
Expresie a caracterului dual al
sărbătorii, herghelia Sântoade-
rului este alcătuită din 7 până la
12 cai albi şi negri deopotrivă,
caii albi, luptându-se şi învin-

gându-i pe cei negri (Simion
Florea Marian, Sărbătorile la
români, stuidiu etnografic, I,
Editura Fundaţiei Culturale Ro-
mâne, 1994, p.244), lupta caba-
lină semnificând începutul
echinocţiului de primăvară, în-
trucât caii albi (zilele), înving
caii negri (nopţile) [ I. Ghinoiu,
Vârstele timpului, editura Me-
ridiane, Bucureşti, p.94].

Sincretismul păgâno-creştin
ce fundamentează Sântoaderul
este evident în vechiul calendar
iulian, Sântoaderii fiind sărbă-
toriţi întotdeauna în prima zi de
marţi din Postul Paştelui (S.
Mangiuca, Calendar, 1882), de
unde posibil, şi nucleul seman-
tic al expresiei „Urât ca Marţi
Seara”. Această zi a Sfântului
creştin Toader, consemnată în
calendarul iulian, se suprapune
peste străvechea sărbătoare re-
ligioasă romană Equiria, ce
avea loc la sfârşitul lui februarie
sau începutul lui martie. Carac-
terizată prin întreceri ecvestre
de cai sălbatici, necălăriţi (Ana
Ferrari, Dicţionar de mitologie
greacă şi română, editura Poli-
rom, Bucureşti, 2003, p.325),
ce-şi pot găsi similitudini cu nă-
răvaşii cai ai lui Sântoader,
Equiria era celebrată în onoarea
zeului Marte. Sărbătoarea mar-

chează, în mod solemn, relua-
rea sezonului războaielor Impe-
riului Roman. În aceste practici
rituale romane puse sub semnul
ecvestrului, se pot recunoaşte
gesturile, încă tributare remi-
nescenţelor religiei păgâne, per-
formate actualmente, în
Peninsula Balcanică, în timpul
săptămânii lui Sântoader, când
au loc „cursele de cai de dumi-
nica .... sau concursuri hipice”
(Marianne Mesnil, Assia Po-
pova, Eseuri de mitologie bal-
canică, Editura Paidea,
Bucureşti, 1997, p.246).

Calendarul oficial bisericesc,
din dorinţa de-a dezrădăcina
sărbătoarea păgână, a fixat la o
dată foarte apropiată, celebrarea
a 2 sfinţi militari – Toader Stra-
tilat (8 februarie) şi Toader
Trion (17 februarie), numele lor
perpetuând în timp tradiţii nara-
tive creştine legate de imolarea
unui monstru (Narcisa Ştiucă,
Texte vechi, lecture noi: Co-
linda lui Sântoader, în Mioriţa,
Revistă de etnografie şi folclor
nr 10, Editura Grapho Tipex,
Deva 2003, p.104 ). În sens me-
taforic, gestul reprezintă o vic-
torie asupra întunericului, dar şi
un act eroic civilizator.

(va urma)
Daciana  Vuia

Sărbătorile tradiţionale din Banat - între sacru şi profan
Caii lui Sântoader ( II )

În cadrul expoziției perma-
nente de istorie a Muzeului de Is-
torie și Etnografie din Lugoj se
află expuse o serie de cinci buz-
dugane medievale, cu loc de des-
coperire necunoscut și de o
valoare științifică deosebită.
Două dintre piese sunt din bronz,
iar celelalte trei sunt din fier și se
află într-o stare relativ bună de
conservare. Ca și tipologie, cele
două buzdugane din bronz se
aseamănă, unul este de tipul celor
care au în zona mediană patru
proeminențe mari, piramidale, al
doilea de tipul celor ce au mai
mult de patru astfel de colți, res-
pectiv șapte proeminențe mari pi-
ramidale în zona mediană.
Celelalte trei buzdugane din fier,
sunt de tipul celor prevăzute cu
muchii laterale, verticale și dis-
puse simetric. Iată o scurtă des-
criere a celor cinci piese ce ține
cont de abordările istoriografice
în domeniu.

Unul dintre capetele de buz-

dugan din bronz, cu greutatea de
165 g, are în zona mediană patru
proeminențe mari, piramidale, cu
baza în formă de romb și dispuse
simetric, iar la extremități de o
parte și de cealaltă sunt prezente
alte patru proeminențe de formă
tetraedică și de dimensiuni mai re-
duse, dispuse și acestea simetric.
Celălalt capăt de buzdugan din
bronz, în greutate de 285 g, e ase-
mănător ca și descriere cu primul,
doar că are șapte proeminențe pi-
ramidale mari și tot atâtea de
formă tetraedrică, mai mici, de o
parte și de cealaltă a extremităților.
De menționat faptul că buzduga-
nul a avut manșon tubular de fi-
xare a cozii, manșon ce nu se mai
păstrează, rupt probabil din ve-
chime și ale cărui urme de îmbi-
nare cu restul piesei se mai pot
vedea. Din punct de vedere cro-
nologic, pe baza analogiilor exis-
tente cele două capete de
buzdugan pot fi încadrate larg în
intervalul secolelor XI – XIV. 

Două dintre celelalte buzdu-
gane din fier lamelare sunt ase-
mănătoare, în formă de pară, de
tipul celor cu muchii laterale, ver-
ticale și dispuse simetric. La pri-
mul, în greutate de 875 g, din cele
cinsprezece muchii laterale ar-
cuite pe care le-a avut inițial buz-
duganul se mai păstrează doar
nouă cu lățimea de 5-7 mm fie-
care și se termină în partea infe-

rioară cu câte un mic denticul.
Diametrul maxim este atins la
aproximativ o treime a distanței
dintre capătul superior și cel in-
ferior al piesei. În partea supe-
rioară, piesa se termină printr-o
calotă turnată, formată din două
părți, una de formă tronconică,
iar cealaltă de formă bitronco-
nică. Celălalt capăt de buzdugan,
în greutate de 1040 g, se asea-
mănă în mare parte cu cel prezen-
tat anterior. Din cele
douăsprezece muchii laterale pe
care le-a avut inițial se mai păs-
trează zece, iar la capătul superior
lipsește calota.

Al treilea buzdugan se înca-
drează în aceeași tipologie doar
că pe marginea muchiilor laterale
este prinsă câte o bentiță din
bronz, ce are câte șapte denivelări
bombate în profil, având dispu-
nere verticală ce urmează fidel
conturul acestora pe toată lungi-
mea lor. Piesa a avut manșon tu-
bular de înmănușare ce nu se mai
păstrează și are o greutate de 570
g. Toate cele trei buzdugane pot
fi încadrate în intervalul secolelor
XV – XVII. 

Buzduganele prezentate mai
sus completează repertoriul ar-
melor medievale din Banat și do-
vedesc prezența în zonă a unor
structuri feudale angrenate în
viața politică a vremii. (va urma)

Dr. Răzvan Pinca

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

Scriitorul şi jurnalistul timi-
şorean George Schinteie – re-
dactor la ziarul “Opinia
Timişoarei” – a lansat la Lugoj,
în premieră, volumul de poezie
“66”, care face parte dintr-un
proiect literar lansat de autor
anul trecut şi îşi propune câte
un volum de poezie în fiecare
an, care vor avea ca titlu vârsta
autorului.  

Lansarea volumului “66”
semnat de George Schinteie,
carte apărută de curând la Edi-
tura ArtPress din Timişoara, a
avut loc vineri, 6 februarie
2015 (nu întâmplător o zi de
6!), de la ora 17.00, în Sala de

Consiliu a Teatrului Municipal
“Traian Grozăvescu” Lugoj, şi
a fost prezentată de scriitorii şi
jurnaliştii Marian Odangiu, Du-
mitru Oprişor, Remus Valeriu
Giorgioni şi George Popovici;
moderator: Ion Oprişor; despre
semnificaţia cifrei 66 a mai
vorbit şi domnul prof. Nicolae
Streian. 

Poetul şi cantautorul George
Popovici a susţinut un frumos
recital folk.

Organizatorii acestei întâlniri
literare au fost Casa de Cultură
a Municipiului Lugoj şi Cena-
clul “Anotimpuri” Lugoj.

Adriana Weimer

George Schinteie a lansat la
Lugoj volumul de poezie „66”

Distinsa cercetătoare Cristina
Feneşan a propus publicului lugo-
jean o carte eveniment: ”Vilayetul
Timişoara – 1552-1716“ – istoria

Banatului otoman, apărută, în
2014, sub egida Academiei Ro-
mâne – Institutul de Studii Sud-Est
Europene, la Editura timişoreană
Ariergarda. 

Prin cartea ”Vilayetul Timişoara
– 1552-1716“ – o carte eveniment
despre istoria Banatului otoman –
Cristina Feneşan aduce noutăţi
esenţiale despre evoluţia Banatului
în perioada dominaţiei otomane,
elucidând mai multe aspecte – ne-
cunoscute sau parţial ştiute până
acum – despre acele vremuri. 

Lansarea la Lugoj a cărţii ”Vi-

layetul Timişoara – 1552-1716”
semnată Cristina Feneşan a fost or-
ganizată de Biblioteca Municipală
Lugoj şi English Pub Lugoj şi a fost
prezentată de îndrăgiţii scriitorii ti-
mişoreni Viorel Marineasa şi Da-
niel Vighi şi de doamna Luminiţa
Wallner Bărbulescu; moderator:
Henrieta Szabo.

Lansarea volumului a avut loc
joi, 19 februarie 2015, de la ora
18.30, la English Pub Lugoj şi se
înscrie în seria evenimentelor din
cadrul binecunoscutului “Colţ de
cultură” .Adriana Weimer

Istoria Banatului Otoman – 
lansare de carte la Lugoj
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„În sfârşit, după multe zbu-
ciumări, frământări şi chibzuiri
îndelungate, locuitorii paşnicu-
lui nostru oraş Lugoj au şi ei un
teatru în toată regula, edificat
după toate cerinţele lumii mo-
derne. Măreţul edificiu se ridică
falnic рe malul stâng al Timişu-
lui, în imediata apropiere de
Gimnaziul de Stat”, scria, în 3
decembrie 1900, cu nedisimu-
lată emfază, învăţătorul lugo-
jean George Joandrea în
periodicul arădean „Tribuna po-
porului” (IV, 25 noiembrie/8
decembrie 1900, 3-4), martor la
spectacolul festiv al inaugurării,
petrecute la 1 decembrie 1900
(evenimentul a fost relatat şi în
cuprinsul periodicului lugojean
de expresie germană „Südunga-
rischer Bote”, II, 113, 1900, 1-
3). Vechiul teatru, construit, în
1835, la iniţitiva frânghierului
Anton Liszka (deopotrivă bun
violonist, unul din pionierii în-
văţământului muzical lugo-
jean), îşi încetase activitatea în
1898, clădirii atribuindu-i-se o
altă destinaţie. Johann Liszka,
fiul vrednicului frânghier-violo-
nist, a făcut parte dintr-un cvar-
tet vocal bărbătesc (alături de
Joseph Ranftl, Johann Sas şi
Nikolaus Schieszler), nucleul
viitoarei reuniuni germane –
Lugoscher Gesang- und Musik-
verein –, fondate, în 1852, de
dirijorul şi compozitorul Con-
rad Paul Wusching (viitorul gi-

nere al frânghierului). „Din cele
premerse se poate vedea cu câtă
râvnă şi dor de propăşire stăru-
iau lugojenii pentru cultivarea
artelor frumoase, în special
pentru cultivarea cântării şi re-
prezentarea de piese teatrale,
care cultivă şi nobilitează inima
şi sufletul”, continua ilustrul
dascăl, coleg cu Ion Vidu la
Şcoala Primară Confesională
Greco-Ortodoxă. Mulţumit de
efortul lugojenilor, care închi-
naseră un templu muzelor arte-
lor, autorul impresiilor îi
amintea şi pe zeul şi zeiţa me-
dicinei, Asclepios şi Hygeia, de
a căror cinstire, în folosul cetă-
ţenilor, se îngrijise, prin înfiin-
ţarea renumitei sale apoteci
„Vulturul” (aflate în imediata
vecinătate a Teatrului), „israeli-
tul Vértes, cel cu reclamele nu-
meroase de prin toate
călindarele”. 

Între notabilităţile pre-
zente s-au aflat dr. Demetriu
Radu, episcopul Diecezei
Greco-Catolice de Lugoj, Béla
Szende, deputat dietal, notarul
regesc Mihail Bejan (jurnalist,
istoric, nuvelist, muzician ama-
tor, autorul primei traduceri în
limba română a Cronicii nota-
rului anonim al regelui Béla),
care contribuise cu 1.000 de co-
roane la edificarea Teatrului (al
cărui cost se ridicase la 90.000
de coroane), Virgil Tomiciu, dr.
Ştefan Petrovici (pledant în

Procesul Memorandului) ş.a.  
După un discurs în limba

maghiară (limba oficială), A.
Marsovszky, primarul urbei, a
rostit o alocuţiune în limba ro-
mână, adresându-se reprezen-
tanţilor intelighenţiei
româneşti, subliniind impor-
tanţa cultivării artelor şi a lău-
dării Domnului în limba
fiecărei naţionalităţi: „numai
aşa vom putea ajunge la culti-
varea şi nobilitarea inimii şi a
sufletului, dacă în mod reciproc
ne vom cunoaşte stadiul de cul-
tură, din mărgăritarele literatu-
rilor diferitelor naţionalităţi, şi,
pătrunzând în spiritul lor, vom
face să se potenţeze stima şi re-
putaţiunea reciprocă, contri-
buind la formarea de intime
legături între locuitorii acestui
oraş”. În numele românilor a
vorbit Virgil Tomiciu, pornind
de la înţelesurile unui vechi
proverb latin (extras din scrie-
rile lui Sallustiu): Concordia
parvae res crescunt, discordia
maximae dilabuntur („Prin
unire cresc lucrurile mici, prin
vrajbă pier şi cele mai mari”).

După deschiderea solemnă
(Uvertura „Prometeu” de Lud-
wig van Beethoven, în interpre-
tarea Orchestrei Reuniunii
Germane – Lugoscher Gesang-
und Musikverein), societăţile
naţionalităţilor locale şi-au pre-
zentat propriul program: drama
Árvalányhaj de L. Ráttkay

(Corul Societăţii Maghiare –
Lugosi Magyar Dal- és Zenee-
gyesület), opereta comică
Mannschaft am Bord, piesă
într-un act de G. von Zeytz (Lu-
goscher Gesang und- Musikve-
rein). Reuniunea Română de
Cântări şi Muzică a preferat să
participe doar cu trupa de tea-
tru, punând în scenă Idilă la
ţară, comedie într-un act „loca-
lizată” de Maria Baiulescu. Şi-
au dat concursul: Constantin
Missits, candidat de avocat
(„prin predarea-i perfectă şi mi-
mica conştiincioasă, […] sărbă-

toritul acelei seri, secerând
aplauze frenetice”), Silvia Iorga
(rolul Smărăndiţa), Caius Bre-
diceanu, Tiberiu Brediceanu,
Augustin Silvaşi, Constantin
Ignea, V. Păscuţiu, Ioan Cimpo-
neriu, Aurora Peştean şi Ofelia
Ianculescu. „Deşi fără cântări,
piesa Idilă la ţară a făcut cel mai
mare efect”, consemna G. Joan-
drea. În laconica informare pu-
blicată în „Familia” (XXXVI,
49, 1900, 585), prestaţia lugo-
jenilor era reflectată însă într-un
ton negativ: „Atât ungureşte,
cât şi nemţeşte s-a dat câte o

piesă originală cu cântări; ro-
mânii însă n-au găsit în toată li-
teratura noastră dramatică o
astfel de piesă şi au jucat o lo-
calizare fără cântări, Idilă la
ţară, care e o foarte bună piesă
pentru diletanţi, dar nepotrivită
pentru asemenea festivitate,
când trebuia să se joace ceva
original”. În final, artiştii Reu-
niunii Meseriaşilor Germani
(Lugoscher-Gewerbe Lieder-
kranz) au reprezentat opereta
comică Der Schatz de W. Mer-
kel.

Dr. Constantin-T. Stan

Teatrul Municipal din Lugoj 
– 115 ani de la inaugurare

Începutul acestui an marchează un nou sezon
– al treilea – şi ediţia a zecea a “Conferinţelor de
vineri de la Lugoj”, proiect cultural şi literar ini-
ţiat, la începutul anului 2014, de traducătorul Si-
mion Dănilă, iniţiativă susţinută de Cenaclul
literar “Anotimpuri” al Casei de Cultură a Mu-
nicipiului Lugoj – condus de poetul Ion Oprişor
– şi de revista lugojeană “Actualitatea literară” –
editată de poetul Nicolae Silade. 

După cum este ştiut deja, “Conferinţele de vi-
neri de la Lugoj” au loc în ultima zi de vineri a
fiecărei luni şi sunt susţinute de personalităţi ale
vieţii culturale şi literare din Banat, dar nu
numai.

Sezonul al doilea al “Conferinţelor de vineri
de la Lugoj”, s-a încheiat în data de 19 decembrie
2014, cu cea de-a VIII-a ediţie, ediţie onorată
de prof. dr. Ela Iakab – critic literar şi jurnalist
din Lugoj –, care a susţinut conferinţa cu tema
”Lirica erotică argheziană”. Evenimentul a avut
loc, ca de fiecare dată, în Sala de Consiliu a
Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu”
Lugoj, începând cu ora 17,00.

Astfel, cel de-al treilea sezon al “Conferin-
ţelor de vineri de la Lugoj” a debutat în data de
30 ianuarie 2015, de la ora 17.00, cu cea de-a
IX-a ediţie, invitat fiind domnul dr. Romeo
Constantin Pârvulescu, din Lugoj; tema acestei
conferinţe – “Actualităţi în domeniul activităţii
mintale”, o temă generoasă şi interesantă – a
determinat publicul prezent să-i adreseze dom-
nului dr. Romeo Constantin Pârvulescu o serie
de întrebări la fel de captivante.

Ediţia a X-a a “Conferinţelor de vineri
de la Lugoj”, sezonul al treilea, care se va des-
făşura vineri, 27 februarie 2015, de la ora
17.00, în Sala de Consiliu a Teatrului Munici-
pal “Traian Grozăvescu” Lugoj, va fi onorată
de domnul conf. univ. dr. Claudiu T. Arieşan,
de la Catedra de Filologie Clasică a Universi-
tăţii de Vest din Timişoara, eseist, care va sus-
ţine conferinţa cu tema: “Virtuţile mântuitoare
ale surâsului cultural”.

Adriana Weimer

Un nou sezon şi ediţia a zecea a
„Conferinţelor de vineri de la Lugoj”

La finele lunii ianuarie a acestui an au fost demarate
lucrările de renovare a holurilor şi a casei scării din
clădirea primăriei.

În anul 2012 a fost reabilitată faţada clădirii, proiec-
tul fiind chiar premiat la prestigiosul concurs „Faţada
Anului” 2012. S-a creat astfel o discrepanţă evidentă
între aspectul exterior şi interiorul clădirii astfel încât
se impunea şi reabilitarea părţii interioare. În ultimii
ani au fost reabilitate deja pe rând o parte din birourile
primăriei fără a se afecta activitatea instituţiei, această
activitate urmând să fie continuată şi pe viitor. 

Până în prezent s-au executat lucrări de curăţire a
pereţilor de la intrare şi de pe casa scării până la etajul
al II-lea inclusiv, urmând ca în continuare să se execute
gletuirea şi finisarea. Lucrările sunt complexe pentru
că se execută cu păstrarea ornamentelor originale sau
cu refacerea lor acolo unde sunt deteriorate.

Lucrările sunt executate de personalul din cadrul
Serviciului pentru Întreţinerea Domeniului Public din
primărie şi au loc după încheierea programului de lucru
astfel încât să nu afecteze bunul mers al activităţii în
instituţie. Aurel Jurubiţă

A început renovarea holurilor şi a casei 
scării din clădirea primăriei

Hora Unirii la Lugoj
Primăria Municipiului Lugoj în colaborare cu

Ansamblul Folcloric “Lugojana” al Casei de Cul-
tură a Municipiului Lugoj, au organizat sâmbătă,
24 ianuarie 2015 în ciuda vremii neprielnice ma-
nifestarea: “Să dăm mână cu mână”.

Evenimentul a început la ora 11.15,  în Piaţa
Victoriei (sensul giratoriu din faţa Primăriei) cu o
scurtă alocuţiune a primarului Francisc Boldea.

Alături de cei peste 100 de dansatori, la această
manifestare au luat parte şi cetăţeni, cea mai mare
parte ca spectatori dar şi oficialităţi, care s-au prins împreună într-o mare Horă a Unirii, sărbătorind
în acest fel „Mica Unire” de la 24 Ianuarie 1859. Aurel Jurubiţă
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se aprobă  bugetul local pe anul 2015, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Nr. 10 din 09.02.2015

HOTĂRÂREA
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2014,  ca sursă
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferentă bugetului local

al anului 2015

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

Art.1. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2014, în sumă
de  21.885,77 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
aferentă bugetului local al anului 2015.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei economice.

Nr. 9 din 09.02.2015

RAPORT DE ACTIVITATE
BĂDINA  N.  NICU
-Consilier local, liderul grupului de consilieri P.S.D.

Subsemnatul BĂDINA NICU, în calitate
de Consilier local municipal, din partea Par-
tidului Social Democrat, în baza Legii
215/2001 privind administraţia publică lo-
cală, şi a Legii 393/2004 privind Statutul ale-
şilor locali, prezint raportul de activitate pe
anul 2014. Activez în calitate de consilier
local din anul 2000, confirmat la alegerile lo-
cale din anul 2012 pentru al patrulea mandat
de consilier local. 

Îmi desfăşor activitatea de consilier local
în următoarele comisii: Comisia  Comerţ,
servicii  publice, turism şi agricultură – pre-
şedinte,  Comisia de validare  din CLM
Lugoj - preşedinte de comisie, Comisia de
negociere pentru  concesionarea terenurilor
din domeniul public, Comisia de negociere
pentru vânzarea terenurilor din domeniul pu-
blic al statului, Comisia de negociere şi vân-

zare a spaţiilor comerciale cf.Legii 550/2002 - preşedinte comisie, Comisia de ordine publică,
Comisia de negociere a modalităţilor de preluare a unor licenţe audiovizuale. Particip ca reprezentant
al CLM  Lugoj în Consiliile de administraţie la Şcoala nr. 6 Anişoara Odeanu, Liceul Valeriu Branişte
şi la Colegiul Naţional ,,Iulia Hasdeu” din Lugoj.
Activez în funcţie de Şef birou senatorial la Cabinetul senatorului Ilie Sârbu din anul 2008, unde
am posibilitatea de a prelua solicitările cetăţenilor din municipiul Lugoj şi din cele peste 50 de lo-
calităţi aparţinătoare Colegiului nr. 4 Senat Timiş.

În perioada ianuarie–decembrie 2014 am participat la toate şedinţele extraordinare şi ordinare ale
CLM Lugoj, la toate şedinţele de lucru ale comisiilor din care fac parte. Am fost prezent la toate
manifestările organizate la nivelul consiliului local, a primăriei municipiului Lugoj şi a altor  instituţii
publice. Am răspuns invitaţiilor de a participa la acţiuni cu caracter economic, social-cultural, sportiv,

lansări de proiecte cu finanţare europeană, ş.a. 
Prezenţa la şedinţele consiliului local nu a fost una superficială, a fost una privită cu deplină se-

riozitate, participând la dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, având în
vedere, rolul pe care îl am în Consiliul local şi obligaţiile ce îmi revin faţă de funcţia publică şi de
încrederea pe care lugojenii mi-au acordat-o prin vot. În cadrul dezbaterilor am avut intervenţii cu
privire la clarificări, care nu şi-au găsit rezolvarea în cadrul comisiilor de specialitate, la susţinerea
proiectelor iniţiate de primarul Francisc Boldea, de colegii consilieri din grupul PSD sau a altor gru-
puri politice. Am fost iniţiator la elaborarea şi susţinerea a  17  proiecte de  hotărâri, am avut  peste
70 de amendamente, care  în procent de 100% au fost adoptate  cu majoritate de voturi. 

În anul 2014 şi de când activez în calitate de consilier local nu am avut interese patrimoniale sau
interese personale, nu am votat niciodată aflându-mă în situaţia conflictului de interes.

Legătura cu lugojenii a avut loc prin întâlnirile de cartier, în special în zona Cotu Mic unde am
primit resposabilităţi, la sediul PSD şi în cea mai mare parte la Biroul senatorial. 

Şi în anul 2014 cu sprijinul colegilor din PSD Lugoj, am continuat desfăşurarea celor trei proiecte
foarte bine cunoscute lugojenilor şi nu numai:  O zi pentru mai bine- acţiune la cea de a treispre-
zecea ediţie, Izvorul Tămăduirii - la cea de a şasea sărbătorire şi nu în ultimul rând continuarea şi
dezvoltarea acţiunilor în relaţia de înfrăţire cu oraşul Nisporeni, Republica Moldova – care anul
acesta va sărbători cinsprezece ani de colaborare frăţească. La şedinţa din 17 iulie a Consiliului Oră-
şenesc Nisporeni s-a hotărât să-mi fie conferit titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Nisporeni
pentru contribuţia avută de-a lungul anilor în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două oraşe. La întâl-
nirea din 15 august cu delegaţiile străine, prilejuită de Ruga lugojeană, Ion Gangan,  Primarul oraşului
Nisporeni mi-a înmânat Titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Nisporeni şi mi-a mulţumit pentru
activitatea depusă şi perseverenţa în susţinerea în Lugoj a cauzei fraţilor de peste Prut.  

Apreciez că activitatea Consiliului Local Municipal Lugoj în anul 2014 a fost una foarte bună,
în sprijinul realizării Strategiei de dezvoltare a municipiului. În echipă cu primarul Francisc Boldea
am reuşit să punem în practică platforma electorală prezentată lugojenilor în campania din anul
2012.    

Anul 2015 este un an financiar foarte bun, cu un buget din care se desprinde grija faţă de lugojeni.
Prioritatea numărul unu în anul 2015 o reprezintă finalizarea investiţiilor din anii anteriori şi lansarea
de noi proiecte de investiţii în toate cartierele oraşului, pentru ca Lugojul să devină, aşa cum s-a
promis, cu adevărat un  oraş european. Rămâne ca noi, aleşii locali, să nu-i dezamăgim pe lugojeni.

Mulţumesc tuturor acelora care m-au sprijinit în ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi obligaţiilor
ce îmi revin pe linie administrativă şi politică.         

Nicu Bădina                                                                                        Lugoj, 12.01.2015

RAPORT DE 

ACTIVITATE

Subsemnata Coţolan Voichiţa Ofelia, în
calitate de consilier local la municipiul Lugoj,
din partea Partidului Social Democrat, în baza
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu completările şi modifică-
rile ulterioare  şi a Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, prin prezenta îmi depun
Raportul de activitate pe anul 2014, pentru pe-
rioada ianuarie 2014 - decembrie 2014:

1. În perioada mai-sus-menţionată am
participat la şedinţele ordinare şi extraordinare
ale Consiliului Local al municipiului Lugoj, ne-
avînd nici o absenţă nemotivată.

2. Am fost aleasă să fac parte din urmă-
toarele comisii ale Consiliului Local al munici-
piului Lugoj:

2.1. Comisia juridică, de disciplină,
muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii pu-
blice, respectarea drepturilor omului şi libertăţi-
lor cetăţeneşti – în această comisie, care şi-a
desfăşurat activitatea cel puţin bilunar, deţin
funcţia de preşedinte, iar activitatea principală a
acesteia este analizarea legalităţii proiectelor de
hotărâre supuse dezbaterii în următoarea şedinţă

ordinară de consiliu;
2.2. Comisia de validare - în această co-

misie deţin funcţia de secretar şi în această cali-
tate, împreună cu ceilalţi membrii ai acestei
comisii am validat componenţa Consiliului
local, în prima şedinţă de investire a acesteia, iar
apoi, în şedinţele de consiliu am validat voturile
exprimate pentru alegerea diverselor persoane,
în conformitate cu proiectele de hotărâre supuse
dezbaterii;

2.3. Comisia de atribuire a locuinţelor –
în acestă comisie, care îşi desfăşoară activitatea
lunar am analizat solicitările depuse de cetăţeni
pentru atribuirea de locuinţe sociale aflate la dis-
poziţia Consiliului local al municipiului Lugoj;

2.4. Comisia de licitaţii pentru consesio-
narea terenurilor – în cadrul acestei comisii am
analizat caietele de sarcini propuse pentru orga-
nizarea procedurilor pentru concesionarea tere-
nurilor, apoi am participat la evaluarea ofertelor
depuse în cadrul acestei comisii;

3. Am participat la numeroase manifes-
tări organizate de către C.L.M.L., dintre care do-

resc să enumerez: Ruga Lugojeană (15.08), Ziua
Eroilor, 1 Decembrie, 20 Decembrie, etc.

4. Am făcut parte din delegaţia care a
participat la şedinţa festivă ocazionată de come-
morarea înfrăţirii cu oraşul Orleans din Franţa.

5. Am fost co-iniţiator la mai multe pro-
iecte de hotărâre ale Consilului Local al muni-
cipiului Lugoj.

6. Am participat în calitate de reprezen-
tant al Consiliului Local al municipiului Lugoj
la şedinţele Consiliilor de administraţie ale Şco-
lilor nr. 3 şi 4 a căror membră sunt.

7. În ceea ce priveşte legătura cu cetăţenii
care m-au ales, pot să spun că sunt apropiată de
aceştia, având discuţii zilnice cu ei, ascultându-
le propunerile şi sugestiile pentru îmbunătăţirea
activităţii Primăriei Lugoj şi pentru înfrumuse-
ţarea oraşului nostru, acestea fiind apoi comuni-
cate şi discutate cu dl. Primar Francisc
Constantin Boldea şi cu colegii consilieri.

Lugoj, la 12.02.2015                     Întocmit,
COŢOLAN VOICHIŢA OFELIA
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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  

1 
 

CALENDARUL  CU PARTICIPAREA 
NUL 2015 

 
Nr. 
Crt.   

1 Revelionul Pensionarilor 1 ianuarie 
2 Unirea Principatelor  24 ianuarie 
3 Zilele Francofoniei martie 

4 Ruga Copiilor Rromi 
Z  8 aprilie 

5  29 aprilie 

6 Ziua Europei 
Ziua Victoriei 9 mai 

7 -a mai 
8 Festivalul Berii iunie 
9 Ziua Eroilor 21 mai 
10 Ziua Copilului  1 iunie 
11 -a 31 iulie – 2 august 

12 -a 11 – 15 august 

13  15 august 

14 Festivalul Lugoj Music Fest,  
-a 16 august 

15  august 
16  16 -  
17 Balul Pensionarilor e 
18  3 –  
19   
20 Premiere elevi olimpici 2014  
21   
22    

23 
Premiere sportivi  
Ziua Lugojului 

 

 
 

24 Revelion 2016  
 

Din 7 aprilie 2005 potrivit Ordinului Ministe-
rului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei,
sistemul 112 funcţionează la nivelul întregii ţări
şi poate fi apelat prin formarea numărului unic
european de urgenţă 112 în toate reţelele de tele-
fonie, fixe sau mobile. O dată cu recepţionarea
apelului, sistemul permite identificarea automată
a numărului de telefon al apelantului şi a locului
evenimentului. La nivel naţional, doar 24% din
totalul de apeluri sunt urgenţe, restul fiind non-
urgenţe sau injurioase. 

În acest sens reamintim câteva reguli care tre-
buie cunoscute şi respectate în vederea evitării
unor situaţii nedorite/neplăcute cu urmări în plan
penal şi financiar, în cazul în care se utilizează
acest număr unic de urgenţă în mod nejustificat,
necorespunzător şi în necunoştiinţă de cauză.

Când apelăm 112?
Apelarea numărului 112 reprezintă o cale ra-

pidă de a comunica cu dispeceratele de urgenţă
(Poliţie, Pompieri, Ambulanţă) în timpul unei si-
tuaţii de urgenţă.

Sistemul 112 funcţionează la nivelul întregii
ţări, în toate reţelele de telefonie, fixe sau mo-
bile.

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Ur-
genţă este construit prin crearea centrelor de pre-
luare a apelurilor de urgenţă şi dotarea acestora
cu un sistem operativ de telecomunicaţii, destinat
anunţării, recepţionării, prelucrării şi transmiterii
către serviciile solicitate a apelurilor de urgenţă,
în mod centralizat şi unitar. Sistemul este folosit
şi pentru comunicarea între serviciile specializate
de intervenţie ale Poliţiei, Pompierilor, Ambu-
lanţei, care au obligaţia de a acţiona în cazul ape-
lurilor de urgenţă.

Funcţionarea acestui sistem integrat înscrie
România în starea de normalitate a ţărilor euro-
pene. Eficienţa acestui sistem va depinde în mare
măsură şi de promptitudinea cu care vor acţiona
serviciile de intervenţie (Poliţia, Pompierii, Am-
bulanţa etc.) în situaţiile de criză semnalate prin
apelurile de urgenţă.

Personalul Centrelor de preluare a apelurilor
de urgenţă 112 este compus din profesionişti care
răspund la apelurile de urgenţă 24 din 24 de ore.
Ei sunt instruiţi pentru a asista apelanţii în cazuri
de urgenţă şi a-i ajuta în cel mai scurt timp posi-
bil.

Serviciul de Urgenţă 112 are ca obiectiv sal-
varea vieţii, proprietăţii şi a mediului.

Centrele de preluare a apelurilor de urgenţă
dispun de o bază de date care îi ajută pe operato-
rii 112 să localizeze apelul, incidentul produs şi
resursele de intervenţie cele mai apropiate.

Dacă sunaţi la 112 trebuie să anunţaţi ur-
mătoarele:

l Ce urgenţă aveţi;
l Unde este urgenţa;
l Unde vă aflaţi;
l De la ce număr de telefon sunaţi;
l Cum vă numiţi.
Operatorul evaluează urgenţa apelantului în

funcţie de informaţiile primite şi transmite aceste
informaţii la agenţia/agenţiile de urgenţă abilitate
în rezolvarea cazului respectiv. Dacă este nevoie
de intervenţia tuturor agenţiilor, datele prelimi-

nare ale cazului sunt transmise simultan, în ma-
ximum 2-3 secunde.

După furnizarea acestor date trebuie să rămâ-
neţi la telefon pentru a fi puşi în legătură cu agen-
ţia de urgenţă de care aveţi nevoie şi pentru a
primi eventuale recomandări.

Dacă legătura cu numărul 112 se întrerupe, tre-
buie să sunaţi din nou. Rămâneţi calmi şi răspun-
deţi la toate întrebările; nu închideţi până când
nu vi se spune.

Cum să fiţi pregătiţi pentru o situaţie de ur-
genţă

l Există probabilitatea ca fiecare dintre noi să
fie nevoit să folosească 112 măcar o dată în viaţă.
l 112 nu reprezintă doar un număr de telefon,

ci un ajutor rapid care depinde de informaţiile vi-
tale pe care le oferiţi.
l Când o persoană nu este pregătită să anunţe

o urgenţă pot apărea frica, panica şi confuzia. Din
fericire, dacă o persoană este pregătită şi aplică
unele principii şi proceduri de bază, aceasta poate
anunţa adecvat o urgenţă.
l Când sunteţi puşi în faţa unei situaţii de ur-

genţă, fiţi calmi. Este foarte important să va con-
centraţi asupra a ceea ce urmează să solicitaţi şi
să răspundeţi corect la întrebările puse de opera-
toare. Evaluaţi situaţia, adunându-vă gândurile,
înţelegeţi ceea ce se întâmplă. Întrebaţi-vă: „Ce
trebuie să fac?”, apoi treceţi imediat la acţiune.
l Trebuie să evitaţi cu orice preţ panica pentru

a putea face faţă situaţiei în mod inteligent. Nu
uitaţi că timpul este extrem de preţios în cazul
unei urgenţe.
l Dacă ţineţi cont de aceste sfaturi puteţi con-

tribui la salvarea unei vieţi, puteţi împiedica ex-
tinderea unui incendiu în împrejurimi, puteţi
preveni o crimă sau o infracţiune şi puteţi con-
tribui la prinderea unui criminal sau a unui in-
fractor.

Sunaţi la 112 doar dacă aveţi o urgenţă!
Centrele de Urgenţă funcţionează perma-

nent, 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

Când secundele contează, răspundeţi urgent la
întrebările puse de operatoarea 112! Înainte de a
forma 112 trebuie să cunoaşteţi numărul de tele-
fon de la care sunaţi, altfel apelul dumneavoastră
poate fi evaluat ca neserios. În acest caz nu veţi
primi ajutorul cerut!

Dacă doriţi să beneficiaţi de serviciile puse la
dispoziţie prin sistemul 112, nu ezitaţi să vă daţi
datele cerute de operator! Apelul la 112 este po-
sibil şi în situaţia în care, în urma neplăţii abona-
mentului, operatorul v-a întrerupt accesul la
convorbirile telefonice.

NU UITAŢI!

Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că
bateria telefonului este încărcată!

Dacă bateria este pe sfârşite, s-ar putea să daţi
un singur telefon. În acest caz fiţi gata să furni-
zaţi informaţii complete despre natura urgenţei
pe care doriţi să o semnalaţi.

Şef  S. V. S. U
Ing. Constantin UDRESCU 

Apelul Unic de Urgenţă
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Monitorul de Lugoj

              În timpul monarhiei austro-ungare, Lu-
gojul s-a numărat printre puținele orașe care au
beneficiat de un “templu monumental” dedicat
celei de-a șaptea arte. La doi ani după primul
spectacol cinematografic public, eveniment con-
certat de frații Lumière la Paris, în data de 28 de-
cembrie 1895, și lugojenii au avut parte de
epocala invenție în luna iulie 1897, când au rulat
mai multe scurtmetraje în sala Hotelului “La
Regele Ungariei” (astăzi “Dacia”). Avântul în-
registrat de industria cinematografică în prima
jumătate a secolului XX denotă impactul pe care
filmul l-a avut în societatea tradițională, atât ca
mijloc de divertisment, cât și ca element al
globalizării. Ziarele locale vorbesc de o “febră a
cinematografului” care cuprinse întreg Lugojul
în anul 1911, toate cafenelele din oraș orga-
nizând proiecții de film. Primăria își îmbogățise
visteria prin licențele acordate. La inițiativa
societății pe acțiuni “Szatmary és Társá“, la care
erau acționari A. Szatmary, J. Schlinger, Stefan
Csorba, Alfred Klein, Dr. A. Fränkl, a fost  con-
struit pe malul Timișului, lângă Palatul Bejan,
“Teatrul cinematografic Olympia”. Lucrările de
edificare, demarate în luna mai 1912, prin demo-
larea casei Deutsch, au fost finalizate într-un
timp record, la sfârșitul aceluiaș an. La festivi-
tatea de inaugurare, desfășurată în ziua de 14 de-
cembrie 1912, au  participat alături de
funcționarii comitatului, în frunte cu prefectul
Caraș-Severinului, Dr. Zoltan Medve, consilierii
locali, primarul Lugojului, Dumitru Florescu,
ofițerii corpului de armată și numeroși cetățeni
ai burgului.
              Cinematograful, proiectat de arhitectul
maghiar Alfred Mai, a constituit o premieră pen-
tru oraș, atât prin rolul cultural pe care l-a jucat,
cât și prin valoarea arhitecturală a imobilului a
cărui ornamentică Art Nouveau puncta simbolic

acceptarea cinematografiei în rândul artelor, cele
trei mascaroane de pe fațadă făcând trimitere la
teatrul antic. Imobilul, odinioară, cu un etaj,
prezenta o fațadă împărțită în trei axe, cea
principală fiind delimitată prin doi pilaștri masivi
care la nivelul acoperișului flancau un fronton
semicircular. Demolarea cvasitotală a imobilului
în 2007, a redus întregul monument la o fațadă-
coajă, alterată şi ea prin îndepărtarea unor ele-
mente decorative de la nivelul acoperișului
(bulbii din tablă) și adăugarea unor goluri de fer-
estre prin inserarea unui al doilea etaj. Orna-
mentele din fier,  a căror contribuție la farmecul
clădirii este de necontestat,  au dispărut în timp:
felinarele, marchiza intrării și firma cu numele
cinematografului. Spațiul interior era organizat
după o schemă funcțională, la parter aflându-se
garderoba, un hol generos prin care se accedea
la sala de spectacole și scările ce duceau la loje
și balcon. Capacitatea inițială a sălii era de 350
de locuri. Cu ocazia lucrărilor de renovare, efec-
tuate în 1933, moment când a fost schimbat şi
numele în “Omnia”, numărul de locuri a fost
dublat. În 1912 etajul a fost prevăzut cu un bufet
francez, cu mai multe plante ornamentale. Pro
memoria, îi aminitim cei care au  lucrat la ridi-
carea cinematografului, imobil identificat cu un
spațiu care din punct de vedere afectiv a marcat
mai multe generații de lugojeni: firma de
construcții a arhitectului Aladar Ferenczik
(șantierul), Sebéstyen Stöckl, J. Zeitvogel (ele-
mentele de feronerie), Peter Stöckl (lemnăria), J.
Schaub (instalațiile), Frații Sternlicht (mobila
furnizată), Ștefan Csorba (instalația electrică,
lustrele), J. Wachinger ( pictura ornamentală),
Ignatz Sticsinzky (zugrăvitul). Devenit Cine-
matograf  “Capitol” din 1940 , în perioada
“democrației populare” va purta numele de “23
August”.                         Oliviu Cristian Gaidoş

Un monument pierdut al Lugojului
- Cinematograful „Capitol”

Volei - CSM Lugoj  la primele
acţiuni în noua formulă
Volei - CSM Lugoj                                  
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Reîntâlnirea cu fotbalul ligii
a 3-a se aproprie. Vulturii vor
debuta în retur la data de 5 mar-
tie, în faţa propriilor suporteri,
adversar fiind Ineul.

La sfârşitul turului de cam-
pionat, formaţia lugojeană
ocupa poziţia 5-a a clasamentu-
lui, una onorabilă dacă ţinem
seama de faptul că Sebişul şi
UTA Bătrâna Doamnă benefi-
cează de finanţări inexplicabile
la nivelul acestei ligi, iar Mama
Mia Becicherec şi Giarmata au
strâns tot ce refuza ACS Poli la
liga a 2-a. Cu muncă, ambiţie şi
pasiune se urmăreşte formarea

unei echipe tinere şi competi-
tive, antrenorii şi jucătorii fiind
hotărâţi să depăşească lipsurile
şi neajunsurile care îi macină
adesea, sperând că după ce vor
oferi, va veni ziua când vor şi
primi.

În limita posibilităţilor s-a în-
cercat completarea lotului, în
special cu jucători ce ar trebui
să îmbunătăţească comparti-
mentul ofensiv, considerat defi-
citar. Au sosit la echipă, Mario
Porcescu de la Minerul Mehe-
dinţi şi Bogdan Pleşcan de la
ASU Poli Timişoara, ambii ata-
canţi. Încercarea de a-l readuce

la echipă pe Lucian Stoica a
eşuat, acesta invocând pro-
bleme legate de participarea la
programul de pregătire. Conti-
nuă căutarile unui aşa zis
“număr zece” care să limpe-
zească jocul la mijlocul terenu-
lui, problemă majoră la toate
eşaloanele fotbalului românesc.

Consecinţă a bunei
colaborări cu CSS Lugoj, ală-
turi de Rosie şi Olariu care se
pregătesc cu seniorii încă de
anul trecut, au fost promovaţi şi
Szombat, Cut, Pantea, fiecare
dintre cei menţionaţi având vâr-
sta de 17 ani. 

Conducerea şi antrenorii sec-
ţiei de fotbal îşi pun mari spe-
ranţe în aceşti tineri jucători,
informându-vă pe această cale
că se continuă monitorizarea tu-
turor tinerelor speranţe care
practică fotbalul în oraşul nos-
tru.

Aşadar, odată cu înce-
perea returului, sperăm că iubi-
torii fotbalului să fie cât mai
aproape de echipă, jucătorii asi-
gurându-i că vor face tot posi-
bilul pentru a oferi prestaţii
sportive care să-i mulţumească.

Marius Maier

Cum anticipam încă din vară,  prima ligă a
voleiului românesc propune cel  mai echilibrat cam-
pionat al ultimilor ani. Antrenată de tehnicianul Vale-
rijan Luka, echipa Clubului Sportiv Municipal Lugoj,
formaţia cu media de vârstă cea mai scăzută din com-
petiţie, traversează în aceste zile etape foarte dificile,
întâlnind protagonistele la podiumul naţional chiar în
perioada în care nevoia de puncte este mai mare ca ori-
când. Speranţele grupării lugojene se îndreaptă spre
jocurile cu formaţii de valori relativ apropiate, cele cu
Satu Mare (pe teren propriu, în 28 februarie), Piatra
Neamţ şi Iaşi (deplasare în 7 şi 10 martie), care să le
aducă puncte necesare plasării pe o poziţie cât se poate
de avantajoasă pentru atacarea ultimei faze din cam-
pionat (Play-Off sau Play-Out).

Aşa cum s-a văzut şi la ultimul meci disputat în Sala

Sporturilor “Ion Kunst-Ghermănescu” – cel cu Di-
namo Bucureşti, încheiat cu victoria bucureştencelor
cu 3:1, trupa lugojeană poate evolua la un nivel com-
petitiv foarte bun, având însă dezavantajul lipsei de
experienţă în momentele decisive, de mare tensiune,
în compania unor adversari evident superiori ca va-
loare şi maturitate. Dezavantaj ce se poate transforma
într-un puternic atu în viitorul apropiat, dacă prezen-
tul colectiv va continua munca începută în august.
Important acum e ca situaţia din clasament să nu de-
vină mai periculoasă decât cea din prezent, iar acti-
vitatea să decurgă normal din punct de vedere
organizatoric.

Pentru titlu se bat cu şanse egale Bacăul, Blajul,
C.S.M. Târgovişte şi C.S.M. Bucureşti, în timp ce
Dinamo şi Târgu-Mureş au pierdut trena podiumului.
În partea a doua a clasamentului, doar Clujul nu mai
poate evita poziţia în care se află, grupul Craiova –
Piatra Neamţ – Iaşi – Lugoj – Satu Mare putând face
rocade în etapele ce urmează, în care au loc întâlniri
directe importante. 

Următoarea întâlnire a numeroşilor suporteri ai vo-
leiului cu echipa este programată sâmbătă, 28 februa-
rie, de la orele 18.30, când sportivele C.S.M. Lugoj
întâlnesc C.S.M. Satu Mare. Fiţi alături de ele !

Fotbal Liga a 3-a, 
Vulturii pregătesc returul


