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Anul 2014 a fost unul în care am
făcut paşi importanţi pentru moderni-
zarea oraşu-lui, când o parte dintre cele
mai mari proiecte de investiţii dema-
rate de către administraţie au fost fina-
lizate, unul din cei mai rodnici ani
dintre cei în care lugojenii m-au inves-
tit cu încrederea şi speranţele lor de a
transforma oraşul într-unul cochet şi ci-
vilizat, atractiv atât pentru turişti cât şi
pentru locuitorii săi. Am reuşit să ofe-
rim lugojenilor două obiective pentru
care s-au depus eforturi susţinute, noul
Pod Pietonal peste râul Timiş, care

leagă Piaţa Agroalimentară de cartierul
Ştrand şi care iată,  face mai uşoară
viaţa a mii de oameni care locuiesc în
zonă şi noua Piaţă Agroalimentară,
care acum într-adevăr se ridică la nive-
lul hărniciei oamenilor acestor locuri,
ce pot astfel să se bucure în mod civi-
lizat de roadele muncii lor. Alte două
proiecte mari sunt finalizate şi, în cel
mai scurt timp, odată cu rezolvarea ul-
timelor detalii administrative şi de per-
sonal, vor fi date în folosinţa
lugojenilor. Este vorba de Cinemato-
graful „Bela Lugosi” şi de noul Centru

SPA. Nu am neglijat însă nici celelalte
domenii. Am continuat pro-gramele de
reabilitare prin asfaltare a străzilor şi a
trotuarelor prin dalare sau prin asfal-
tare, a reţelei de apă şi canalizare din
municipiu şi am demarat cu succes şi
programul de reabilitare a clădirilor din
centrul istoric al oraşului, la prima din-
tre acestea, lucrările fiind finalizate re-
cent. Am acordat atenţia cuvenită
învăţământu-lui, atât privind alocarea
sumelor pentru personal dar şi pentru

reabilitări şi reparaţii la instituţii de în-
vaţământ. În ceea ce priveşte sănătatea,
am reuşit să finalizăm proiectul cu fon-
duri europene nerambursabile de la
Spitalul Municipal „Dr.Teodor Andrei”
care beneficiază astfel de o modernă
Secţie de Primiri Urgenţe. Ca şi în cei-
lalţi ani nu am neglijat nici problemele
de asistenţă socială şi de asemenea am
sprijinit sportul lugojean şi cultura. Am
realizat în cea mai mare parte ceea ce
ne-am propus la începutul anului reu-

şind să depăşim cu brio toate proble-
mele întâmpinate şi am identificat şi
problemele, domeniile şi direcţiile în
care vom acţiona anul acesta. Sunt
mândru acum când privind înapoi în
anul 2008, anul meu de început în frun-
tea administraţiei, nu mai recunosc
deloc Lugojul de atunci. Sunt sigur că
şi lugojenii, oameni harnici şi obiectivi
pot face diferenţa şi pot sesiza singuri
cât s-a schimbat de atunci în bine ora-
şul în care trăim.
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În paralel cu lucrările la cele trei mari obiec-
tive de investiţii, Cinematograful, Podul Pieto-
nal, noua şi moderna Piaţă Agroalimentară
„Timişul”, care au fost finalizate în anul 2014 s-
au desfăşurat din plin şi lucrările la noul bazin
acoperit care se va numi Centrul SPA Lugoj şi
va îmbogăţi şi mai mult zestrea edilitară a ora-
şului. Noul obiectiv va avea un bazin de 25 m
lungime şi 12,5 m lăţime, cu o adâncime cu-
prinsă între 1,6 şi 1,9 m, un bazin de odihnă si
relaxare cu adâncimea de 1,10 m şi patru jacuzzi.
Obiectivul va fi în proprietatea Municipiului
Lugoj fiind administrat de către un serviciu din
primărie şi încadrându-se în regulamentul de
funcţionare privind exploatarea şi întreţinerea

Centrului SPA. În interior lucrările se află într-
un stadiu avansat de execuţie. A fost instalat sis-
temul de încălzire în pardoseală. S-a aplicat
gresie pe suprafeţele prevăzute. S-au montat pe-
reţii exteriori din panouri şi din sticlă. S-au exe-
cutat lucrările de finisare la pereţii interiori
(gletuire şi zugrăvire). S-a realizat sistemul de
aerare. Au fost finalizate tubulaturile pentru de-
zaburire urmând ca acestea să fie racordate la
sistemul de ventilaţie. S-a montat linerul în cele
două bazine şi s-au instalat cele patru jacuzzi. S-
au montat pompele de recirculare a apei şi bloc-
starturile. S-a achiziţionat mobilierul pentru
bazin. În paralel s-au efectuat şi lucrările de ame-
najare a zonei exterioare şi a parcărilor. După pu-

nerea în funcţiune bazinul va fi apreciat
de lugojeni care sunt nevoiţi în prezent să
parcurgă distanţe mari pentru a se bucura
de relaxare şi practicarea înotului. Deja,
odată cu finalizarea lucrărilor de amena-
jare a zonei exterioare şi a parcărilor, oa-
menii din zonă au putut să admire
clădirea modernă a noului edificiu care
va fi completată în cursul acestui an cu
Ştrandul Municipal reabilitat, împreună
formând un complex de agrement reali-
zat la standarde înalte de calitate, şi în-
globând soluţii tehnice şi arhitecturale
moderne. În plus, în cursul anului 2015
va fi implementat şi un proiect de siste-
matizare a zonei de la intrarea în Ştrandul
Municipal care va căpăta un aspect mo-
dern şi civilizat.

Obiective de investiţii - Bazinul acoperit

În luna aprilie a anului 2014 au fost
finalizate lucrările de reabilitare a fos-
tului cinematograf Victoria.   Localul
care adăpostise vechiul cinematograf
care aparţine municipalităţii ajunsese
într-o stare de degradare avansată. La
începutul anului 2013 am hotărât să de-
marăm un proiect de modernizare care

să schimbe complet vechiul local şi să
redea lugojenilor posibilitatea de a vi-
ziona în propriul oraş, în condiţii civili-
zate ultimele producţii ale
cinematografiei mondiale. Au rezultat
cele două săli care compun actualul ci-
nematograf, sala albastră care va avea
60 de locuri şi cea roşie cu 90 de locuri.

Sălile beneficiază de aranjamente inte-
rioare de bun gust şi mobilier de calitate
şi sunt completate de aparatură de pro-
iecţie de ultimă generaţie, prin interme-
diul căreia se pot urmări şi producţii
cinematografice 3D. De altfel, apara-
tura poate suporta pe viitor upgrade,
atât software dar şi hardware, odată cu
progresele în domeniul proiecţiei cine-
matografice, fiind capabilă să ţină pasul
cu cerinţele viitoare în domeniu. Pro-
iectul de reabilitare a Cinematografului
din Lugoj a fost înscris de firma con-
structoare, AVITECH pentru a participa
la concursul internaţional de proiecte
audio-video InAVation Awards 2015,
organizat de prestigioasa publicaţie In-
AVate. Proiectul Bela Lugosi Cinema a
fost înscris în cadrul categoriei Leisure
& Entertainment Facility. Soluţiile
audio-video implementate prin interme-

diul sistemelor cu care este dotat cine-
matograful lugojean au un nivel tehno-
logic ridicat şi respectă cele mai înalte
standarde internaţionale.

S-a acordat o atenţie deosebită şi ce-
lorlalte instalaţii care vor contribui la
bunul mers al activităţii, respectiv cele
de ventilaţie şi încălzire, iar spaţiile
anexe, holurile, căile de acces, toaletele,
sunt de asemenea, rodul unor lucrări de
calitate, finisajele fiind realizate foarte
îngrijit. Localul beneficiază şi de un
spaţiu dedicat celor mici, unde mobilie-
rul este adecvat şi ambianţa una care să
atragă copiii şi să le insufle încă de la
vârste fragede dragostea pentru cea de-
a şaptea artă - cinematograful.

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a
acestui cinematograf modern este do-
vada respectării promisiunii pe care am
făcut-o cetăţenilor când le-am solicitat

încrederea lor. Este prima dintr-o serie
de investiţii care vor schimba faţa ora-
şului: noul Pod Pietonal, Piaţa şi Bazi-
nul Acoperit. În continuare am făcut
demersurile legale la Ministerul Cultu-
rii, Consiliul Naţional al Cinematogra-
fiei, pentru a obţine certificatul de
înscriere în Registrul Cinematografiei
şi a certificatului de clasificare pentru
săli. În acest an angajăm personalul care
va deservi cinematograful şi am contac-
tat firmele care asigură distribuţia fil-
melor urmând să încheiem contracte cu
acestea, după care va fi posibilă proiec-
ţia filmelor şi începerea propriu-zisă a
activităţii. Prin hotărârea Consiliul
Local, cine-matograful se numeşte
„Bela Lugosi”, după numele renumitu-
lui actor lugojean care a făcut cinste
oraşului nostru a cărui nume l-a împru-
mutat, făcându-l cunoscut în lume.

Obiective de investiţii - Cinematograful „Bela Lugosi”
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Al treilea obiectiv mare, pe care l-am realizat
în anul 2014 în beneficiul lugojenilor, noua Piaţă
Agroalimentară,  a fost finalizat la sfârşitul lunii
octombrie a anului trecut. Miercuri, 29 octom-
brie s-a încheiat activitatea în piaţa agroalimen-
tară provizorie din oraş. Poliţia locală şi
naţională au eliberat complet piaţa începând cu

ora 13.00 şi utilajele au putut ridica mesele din
piaţă şi cortul închiriat, fără a pune în pericol să-
nătatea cetăţenilor. Lucrările de construcţie a noii
pieţe agroalimentare precum şi amenajările spa-
ţiilor exterioare s-au încheiat la finele lunii oc-
tombrie. S-a acordat o atenţie deosebită şi
amenajării zonei exterioare şi realizării parcări-

lor. În paralel s-a efectuat şi reabilitarea prin da-
lare a trotuarului din dreptul magazinelor situate
vis-a-vis de piaţă. Şi în exteriorul laturii din
dreapta a pieţei s-au amenajat locuri de parcare.
Străzile din jurul pieţei vor intra într-un program
de sistematizare împreună cu faleza care va con-
tinua de la splaiul George Coşbuc până la Auto-
gară şi vor fi modernizate în cursul anului 2015.
Pentru producătorii agricoli şi comercianţii de
legume şi fructe, au fost puse la dispoziţie 380
de mese, cu suprafaţa de 1 mp, cu posibilitatea
de depozitare a mărfii nevândute în interiorul
mesei. Fiecare comerciant poate închiria pe o pe-
rioadă de un an (cu posibilitatea de prelungire pe
următorii ani) una sau două mese alăturate în
funcţie de posibilităţi şi nevoi. Prioritate la re-
partizarea meselor au avut producătorii agricoli
din Lugoj, dar există mese suficiente pentru toţi
producătorii agricoli din zonă. Pentru cei care
vând flori sunt prevăzute rasteluri speciale cu po-
sibilităţi de depozitare a mărfii. Tot în interior
există 3 magazine de brânzeturi, lapte, ouă; 3
magazine de carne, preparate din carne, meze-
luri, ouă; 2 magazine panificaţie – patiserie; un
magazin carne de miel, cu preparate din carne de
miel şi pui; un magazin desfacere produse. Ma-

gazinele au suprafaţa cuprinsă între 18 şi 22 mp.
La finele lunii octombrie au fost instalate  me-
sele, atât cele pentru producătorii agricoli cât şi
cele speciale pentru vânzătorii de flori şi de lac-
tate şi brânzeturi. În zilele de 30 şi 31 octombrie,
în prezenţa mea au fost repartizate mesele pentru
producători. Sâmbătă, 1 noiembrie începând cu
ora 5.00 noua piaţă şi-a început activitatea. La
ora 10.00, în cadru festiv şi în prezenţa unei asis-
tenţe numeroase a avut loc inaugurarea pieţei,
care în urma unei hotărâri a Consiliului Local
Municipal a primit numele Piaţa Agroalimentară
„Timişul”. A avut loc o slujbă de sfinţire oficiată
de Prea Onoratul Ioan Cerbu, Protopopul Lugo-
jului şi un scurt program artistic prezentat de An-
samblul folcloric „Lugojana”. Obiectiv de
investiţii modern, realizat la standarde înalte de
calitate, noua piaţă agroalimentară a municipiu-
lui constituie un important reper în eforturile de
a transforma oraşul într-unul cu adevărat euro-
pean. După realizarea noului Pod pietonal şi a
cinematografului „Bela Lugosi”, darea în folo-
sinţă a Pieţei Agroalimentare „Timişul”  va fi ur-
mată în anul 2015 de finalizarea altor două
obiective importante, noul Centru SPA  şi Ştran-
dul Municipal.

Obiective de investiţii – Piaţa Agroalimentară „Timişul”

La o lună distanţă de la finalizarea
lucrărilor la cinematograf am dat în fo-
losinţă noul pod pietonal care leagă

cartierul Ştrand de zona Pieţei Agroa-
limentare. Realizarea noului pod am
gândit-o ca o componentă cu rol de

liant în cadrul unui pol de dezvoltare
urbană. De o parte a podului este noua
Piaţă Agroalimentară, de asemenea un
obiectiv de interes cetăţenesc major, iar
de cealaltă parte sunt în fază avansată
de execuţie alte două obiective impor-
tante, care vor alcătui un adevărat com-
plex de agrement şi punct de atracţie
pentru lugojeni, Ştrandul şi noul Bazin
Acoperit. Ani de zile Podul de Fier,
construcţie emblematică a oraşului, a
constituit singura opţiune a locuitorilor
din cartierele Ştrand, Stadion I-III şi
Ţesători pentru accesul în zona Pieţei
Agroalimentare. Iată că, începând cu
data de 21 Mai 2014, aceştia au posi-
bilitatea să ajungă mai uşor în acea
zonă. Am pus mult suflet în acest pro-
iect, l-am susţinut cu toată energia mea

şi am fost tot timpul convins de reuşită
în ciuda problemelor apărute, care sunt
inerente la o construcţie de o asemenea
amploare. Sunt sigur că lugojenii vor
aprecia în timp eforturile noastre de a
le înlesni accesul de o parte şi de alta a
Timişului. Odată cu darea în folosinţă
a podului facem un important pas spre
un Lugoj mai modern iar Piaţa nouă,
Bazinul Acoperit şi noul Ştrand muni-
cipal vor schimba complet faţa oraşu-
lui. Când văd proiectele devenind
realitate simt că duc la bun sfîrşit anga-
jamentul pe care mi l-am luat în faţa lu-
gojenilor atunci când le-am cerut
încrederea lor. Am colaborat eficient cu
firma constructoare, Pod Construct,
specializată în asemenea lucrări, reu-
şind să depăşim cu succes toate proble-
mele apărute pe parcursul lucrărilor.
Calitatea execuţiei ne îndreptăţeşte să
remarcăm profesio-nalismul de care a
dat dovadă constructorul. 

Podul, lung de 144 m şi având o lă-

ţime de 3 m este format din cinci tron-
soane, cel mai lung având 48 m.  Su-
prafaţa de rulare este realizată dintr-un
material special, uşor şi rezistent la tra-
fic şi intemperii. Pe lăţime vor fi deli-
mitate bicolor trei benzi, două laterale
pentru pietoni şi una centrală pentru bi-
ciclişti.

Iluminarea podului este realizată cu
spoturi laterale situate la nivelul căii de
rulare. În părţile laterale podul e prevă-
zut cu un parapet metalic înalt de 1m.
La ambele capete ale podului va exista
câte un lift pentru persoane cu dizabi-
lităţi, iar zonele au fost amenajate prin
dalare pentru a facilita accesul pe pod.
În perioada următoare municipalitatea
are în vedere realizarea unui proiect
care să permită mai uşor accesul bici-
cliştilor pe pod. 

Inaugurarea  a avut loc în data de 21
mai cu începere de la orele 19.00 cu o
participare masivă din partea lugojeni-
lor.

Obiective de investiţii – Podul Pietonal
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Odată cu finalizarea lucrărilor de
asfaltare de pe cel de-al doilea tronson
al străzii Oituz, cel dinspre strada
Bocşei, s-a încheiat şi contractul cu
firma Strabag, cel mai important con-
tract pentru reabilitarea prin asfaltare
a unor străzi din municipiu derulat în
acest an de municipalitate. În cadrul
acestui contract au fost asfaltate stră-
zile Brânduşelor, Horia, Cloşca, Cri-
şan, C.D. Loga şi Oituz. Rămâne ca în
perioada imediat următoare firma să
execute lucrările de aducere la nivelul
gurilor de canalizare şi a celor de ae-
risire gaz, lucrări prevăzute la Anexa
2. Tot în cadrul programului de reabi-
litare prin asfaltare a unor străzi din
municipiu au fost asfaltate în acest an

şi străzile Traian Grozavescu, Liviu
Rebreanu, G.A. Petculescu şi Vicenţiu
Babeş. Vom continua şi în anul 2015
asfaltarea străzilor din municipiu,
fiind consecvenţi în ceea ce priveşte
asigurarea unor condiţii civilizate pen-
tru circulaţia rutieră pe raza munici-
piului. Din anul 2008 până în prezent
au fost asfaltate peste 100 de străzi din
municipiu, îmbunătăţindu-se astfel ra-
dical starea drumurilor din oraş. După
încheierea sezonului rece, în toate zo-
nele şi cartierele din oraş au demarat
lucrări de reparaţii la drumurile cu ca-
rosabil asfaltat şi pavat precum şi la
cele neasfaltate. Au fost executate lu-
crări de refacere prin plombare a dru-
murilor cu carosabil asfaltat ca urmare

a deteriorării stratului de uzură sau în
urma unor lucrări de intervenţie la
gospodăria subterană pe o suprafaţă
de 3.000 mp. Lucrările s-au defăşurat
pe străzile: Buziaşului, Piaţa Victoriei,
Bocşei,  Mocioni, Grigore Ureche, Ti-
nereţii, Brediceanu, 1 Decembrie
1918, Privighetorii, Tudor Vladimi-
rescu, Ghiocelului, Piaţa J.C. Drăgan,
Coloman Wallisch, A.C. Popovici, C.
Coposu,  Mihai Eminescu, Timişoarei,
Titulescu, Primăverii, Bălcescu, car-
tierele Micro III şi IV, Aurel Vlaicu,
Caraiman, Tapiei şi cartierul Ştrand.
Pentru a îmbunătăţi calitatea reparaţii-
lor, în prealabil s-au executat lucrări
de frezare, nu doar plombări simple.
În ceea ce priveşte străzile pavate din
municipiu, lucrările de întreţinere şi
reparaţii au avut loc pe o suprafaţă de
1.500 mp. S-au executat în acest sens
lucrări pe străzile Tiberiu Brediceanu,
Pandurilor Dorobanţilor, Griviţei, Mă-
răşeşti, la intersecţia străzilor Vlad
Ţepeş şi Zorilor, pe străzile zorilor şi
Panselelor. De asemenea în cursul
anului 2013 au avut loc şi lucrări de
balastare a unor străzi din Lugoj. În
acest sens a avut loc reprofilarea părţii
carosabile pe o suprafaţă de 15.000
mp a străzilor Tapia şi Şirul Islazului.
Tot în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor
de circulaţie a autovehiculelor în oraş,
municipalitatea a demarat o acţiune de
înlocuire a indicatoarelor rutiere de di-
ferite tipuri, deteriorate, îndoite sau
chiar dispărute. În prima etapă au fost
montate un număr de 24 de indica-

toare rutiere fiind montaţi şi 7 stâlpi
noi  şi în a doua etapă încă 23 de indi-
catoare şi 8 stâlpi noi. După venirea
primăverii şi a vremii favorabile stră-
zile au fost curăţate de rămaşiţele de
materiale antiderapante folosite pe
timpul iernii şi spălate, au fost execu-
tate marcaje în sistemul bicomponent
alb-roşu. Este vorba despre cele aflate
la trecerile de pietoni de pe str. Epis-
cop dr Ioan Bălan în dreptul magazi-
nului Penny şi, pe str. Victor Vlad
Delamarina. În total, au fost executate

marcaje pe o suprafaţă de 187 mp.
Prin această acţiune, care vine în com-
pletarea modernizărilor similare de
anul trecut, am intenţionat să sporim
gradul de siguranţă a circulaţiei pieto-
nilor în municipiu şi să evităm acci-
dente nedorite la trecerile de pietoni
din oraş. De asemenea, au fost exe-
cutate marcaje rutiere longitudinale
şi transversale cu vopsea albă pe
străzile principale din oraş precum
şi unde a fost necesar, pe o suprafaţă
de 1.600 mp.

Infrastructură Rutieră – Asfaltare străzi şi reparaţii drumuri

În anul 2014 am continuat
programul de modernizare prin
asfaltare a unor trotuare din
municipiul Lugoj. S-au realizat
lucrări pe străzile Dimitrie
Cantemir (pe o parte), N. Titu-
lescu (pe o parte), Traian Gro-
zăvescu, Dobrogeanu Gherea,

Mihai Viteazul, I. L. Caragiale,
Magnoliei, Timotei Cipariu,
Valentin Rosada, Corneliu Co-
posu, Făgăraş, Jabărului (pe o
parte), Comuna din Paris,
Cloşca, Plopilor în dreptul SC
Meridian 22, trotuarele de la
Podul de Beton, aleea din

strada Timişorii care face intra-
rea în cartierul Micro IV, o por-
ţiune din trotuarul de pe strada
Făgetului şi s-au încheiat cu
trotuarele din cartierul Josif
Constantin Drăgan. În total au
fost asfaltate trotuare pe o su-
prafaţă de 15.980 mp fiind
montată bordură pe o lungime
de 7.095 ml, respectiv 3285 ml
de bordură mare şi 3810ml de
bordură mică. Trotuarele mo-
dernizate în acest an comple-
tează lucrările din anii anteriori
astfel încât străzile oraşului ca-
pătă un nou aspect, iar preocu-
parea municipalităţii de a
asigura şi pentru pietoni condi-
ţii civilizate de deplasare în
oraş va continua şi pe parcur-
sul anului 2015.

Infrastructură Rutieră – Reabilitarea
trotuarelor prin asfaltare

Una din priorităţile progra-
mului meu de când îmi exercit
activităţile în slujba lugojenilor
este aspectul oraşului. Am con-
vingerea fermă că municipiul
nostru trebuie să se înscrie şi
prin ţinută în rândul oraşelor ci-
vilizate din Europa. Gradul de
civilizaţie  se reflectă şi în cali-
tatea drumurilor şi trotuarelor,
iar atractivitatea unei localităţi
determină şi un aflux important
de turişti şi contribuie la dez-
voltarea acesteia. Am continuat
în 2014 şi programul anual de
reabilitare prin dalare a unor
trotuare din municipiul Lugoj.
După cum a fost prevăzut au
fost dalate trotuarele de pe stră-
zile Ştefan cel Mare, Mihail

Kogălniceanu, Timotei Popo-
vici, Splaiul Morilor vis-à-vis
de noua Piaţă Agroalimentară,
cele din cartierul Micro II, res-
pectiv Aleea Nucilor şi Aleea
Cireşilor, aleea principală din
Cimitirul Ortodox şi cea care

înconjoară capela. Au fost exe-
cutate lucrări şi în parcul de la
moara de pe strada Făgetului
fiind dalate aleile. A fost dalat
trotuarul de pe splaiul Morilor
vis a vis de noua Piaţă Agroa-
limentară, iar la final a fost
continuat programul de reabili-
tare în Parcul Prefecturii,  cu
aleile care nu au fost dalate în
toamna anului trecut. În acest
an, au fost în total dalate tro-
tuare şi alei având o suprafaţă
totală de 6.760 mp, fiind mon-
tată bordură mare pe 1.055 ml
şi bordură mică pe 2.550 ml.
Programul de dalare al unor
trotuare şi alei din municipiu
contribuie an de an prin conti-
nuarea lui la înfrumuseţarea
oraşului.

Infrastructură Rutieră – Programul
de dalare a trotuarelor şi aleilor
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Vineri 27 iunie 2014, a fost dată în folosinţă
noua Secţie de Primiri Urgenţe din cadrul Spi-
talului Municipal „Dr. Teodor Andrei”. Noua
unitate reprezintă încununarea eforturilor făcute
în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvolta-
rea asistenţei medicale şi a atitudinii în regiunea
Mako şi Lugoj”, dintre Spitalul Municipal „Dr.
Teodor Andrei” şi Spitalul Clinic „Dr. Diosszi-
lagyi Samuel” din Mako – Ungaria. Acest pro-
iect a fost elaborat şi depus, în cadrul
Programului de Vecinătate Ungaria – România
2007-2013. În ultimul timp municipalitatea a in-
vestit o importantă sumă de bani în acest pro-
iect, sumă ce urmează a fi recuperată în
perioada următoare de la Uniunea Europeană.
La eveniment am participat alături de prof. dr.
Marius Raica, rectorul UMF Timişoara, prof. dr.
Horia Vermeşan, şeful Direcţiei de Sănătate Pu-
blică a judeţului Timiş, personalităţi, cadre me-
dicale. Cu această ocazie am evidenţiat
importanţa punerii în practică a acestui proiect
şi realizarea acestei unităţi moderne de care vor
beneficia atât locuitorii municipiului cât şi cei

din împrejurimi. De asemenea, am reafirmat an-
gajamentul municipalităţii de a sprijini în mod
constant modernizarea spitalului. Ceilalţi vorbi-
tori au adresat felicitări echipei de management

pentru realizarea acestui proiect, considerând
unanim că o unitate de primiri urgenţe moderne
oferă condiţii deosebite de tratare a urgenţelor
medicale fiind deosebit de importantă pentru

orice instituţie spitalicească. A urmat o scurtă
slujbă de sfinţire oficiată de protopopul Lugo-
jului Ioan Cerbu după care cei prezenţi au vizitat
noua secţie. Noul compartiment include o sală
de aşteptare şi una pentru urgenţe şi resuscitare,
una pentru aparate gipsate, săli pentru mică chi-
rurgie, patru saloane şi o sală pentru deparazi-
tare. Este asigurat accesul către secţia de
Radiologie şi cea de Medicină Internă. Prin in-
termediul liftului se asigură transportul pacien-
ţilor în secţiile de Chirurgie şi Terapie Intensivă.
Unitatea este operaţională, primii pacienţi fiind
deja primiţi şi trataţi. Proiectul a prevăzut şi o
componentă teoretică care s-a materializat prin
schimburi de experienţă şi conferinţe pe teme
medicale.  Joi, 28 august 2014, în Sala de Con-
siliu a Primăriei Municipiului Lugoj s-a desfă-
şurat şedinţa de evaluare şi închidere a
proiectului.  Au participat, conducerile Spitalu-
lui „Samuel Diósszilágyi” din Mako şi Spitalu-
lui Municipal „Dr. Teodor Andrei”, consilieri
locali precum şi cadre medicale de la cele două
unităţi spitaliceşti şi personalităţi locale.

Sănătate –Secţie de Primiri Urgenţe nouă cu bani europeni la Spital

În urma ordinului de înce-
pere a lucrărilor din data de 1
septembrie, a demarat amena-
jarea unui teren de sport cu
gazon sintetic din cartierul
Micro V. Lucrarea este una de
calitate, amplasamentul în ve-
cinătatea parcului l-am ales în
ideea de a completa celelalte
oportunităţi de mişcare şi pe-
trecere a timpului liber din
zonă unde sunt amplasate şi
mesele de tenis de masă, jocu-

rile pentru copii şi aparatele
de fitness în aer liber. Terenul
are o suprafaţă de 600 mp.
Deasupra unui strat drenant
de pietriş a fost turnată o
placă de beton slab armat
peste care a fost montat gazo-
nul sintetic. Suprafaţa de joc
este împrejmuită pe tot peri-
metrul. Împrejmuirea s-a rea-
lizat cu stâlpi metalici şi
panouri de sârmă galvanizată
având înălţimi diferite pe la-

turi, de la 2 la 6 m. Tot în ca-
drul contractului, la exterior a
fost amenajată  prin dalare şi
o alee pietonală de acces.
Executantul lucrării, firma
Construct Lucio a beneficiat
şi de vremea favorabilă şi a
reuşit să devanseze termenul
de încheiere a lucrării cu două
săptămâni. Astfel că, în data
de 21 noiembrie, a avut loc
recepţia lucrărilor, terenul
fiind dat apoi în folosinţă.

Infrastructura edilitară - Teren de sport
cu gazon sintetic în cartierul Micro V

Am continuat şi în anul 2014
demersurile pe care le facem
pentru reabilitarea clădirilor din
centrul istoric al oraşului si-
tuate în piaţa Josif Constantin
Drăgan.  Lucrările au început
cu reabilitarea clădirii în care
îşi desfăşoară activitatea Poliţia
Municipiului Lugoj (fost sediu
al Primăriei Municipiului
Lugoj) şi a clădirii fostei Secu-
rităţi. Am ales aceste clădiri
pentru că ele fac parte din do-
meniul public al Municipiului
Lugoj. În luna noiembrie s-au
încheiat lucrările de reabilitare
a primei clădiri din cadrul eta-
pei I de reabilitare a clădirilor

istorice. Este vorba de clădirea
în care îşi desfăşoară activitatea
Poliţia Municipiului Lugoj. Lu-
crările au vizat reabilitarea fa-
ţadei principale şi a celei
laterale de pe strada Avram
Iancu prin refacerea în totalitate
a tencuielilor exterioare şi a or-
namentelor aferente, schimba-
rea tâmplăriei (ferestre şi uşi) şi
realizarea finisajelor pentru a se
realiza un aspect cât mai apro-
piat de cel iniţial al clădirii. To-
todată a fost reabilitat
acoperişul, şarpanta şi înveli-
toarea. S-au continuat lucrările
de reabilitare a celei de-a doua
clădiri, respectiv cea care a

aparţinut fostei Securităţi. Lu-
crările sunt executate în pro-
porţie de 90%, cea mai
importantă activitate finalizată
deja fiind reabilitarea acoperi-
şului. A urmat finisarea pereţi-
lor exteriori şi montarea noii
tâmplării (ferestre şi uşi). De
asemenea, s-au demarat şi lu-
crările de refacere a interioare-
lor şi recompartimentare în
vederea realizării de bune con-
diţii pentru viitoarea activitate
a Serviciului Public Local pen-
tru Evidenţa Persoanelor şi a
Biroului de Paşapoarte care ur-
mează să funcţioneze în clădire
după reabilitarea acesteia.

Infrastructura edilitară - Reabilitarea
clădirilor din centrul istoric
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Joi, 4 decembrie, la Universitatea Europeană
Drăgan, a avut loc tradiţionala premiere anuală
a elevilor care au obţinut rezultate notabile la
olimpiadele şcolare desfăşurate pe parcursul
anului şcolar 2013 - 2014 şi a profesorilor care
s-au ocupat de pregătirea lor. Într-un cadru fes-
tiv, au fost premiaţi 109 de elevi şi 57 de profe-
sori. Astfel, au fost acordate premii în bani în

valoare de 27.400 lei pentru elevi şi 10.800 lei
pentru profesori. Acţiunea se înscrie în preocu-
parea constantă a municipalităţii de a încuraja
tinerii în obţinerea unor rezultate deosebite,
pentru a continua cu succes tradiţia şi excelenţa
în învăţământul lugojean dar şi pentru a răsplăti
munca şi rezultatele ei, atât în rândul elevilor
cât şi a dascălilor din oraşul nostru.

Educaţie - Premierea elevilor
olimpici şi a profesorilor 

îndrumători Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor şi so-
licitărilor cetăţenilor din cartierele oraşului au
fost achiziţionate pentru amenajare în parcul
Micro 5, şapte aparate de fitness în aer liber,
două mese de tenis de masă şi două mese pentru
şah şi table.  În data de 21 august, a fost semnat
contractul de furnizare a 5 foişoare din lemn care
au fost instalate în cartiere ale municipiului după
cum urmează: în Micro I, lângă jocurile pentru
copii; pe Spl. 1 Decembrie 1918, pe faleză, în
dreptul blocului nr. 36; în Micro IV, lângă ele-
mentele de joacă şi fosta centrală termică; în
Micro V, în parc, lângă mesele de şah; pe strada
Timişoarei, Nr. 110, în faţa blocurilor A9 şi A10.
Locaţiile au fost stabilite şi prin consultări cu re-
prezentanţii Asociaţiilor de Proprietari din zo-
nele respective. Aceste foişoare le-au completat
pe cele patru amplasate în oraş în anul 2012.

Infrastructura edilitară - 
Aparate fitness şi foişoare

În 27 august au demarat lucră-
rile de reabilitare a interiorului
Teatrului Municipal „Traian Gro-
zăvescu”. Executantul lucrării
este firma Sincron Sib din Sibiu,
specializată în domeniul reparaţii-
lor curente şi a amenajărilor săli-
lor de spectacole. Lucrarea de
reparaţie la acoperiş a demarat în
data de 11 noiembrie, termenul de
execuţie fiind de 15 zile. Execu-
tantul este firma Coman Instal
Construct din Lugoj, specializată
în asemenea intervenţii, care a
executat lucrări similare şi la cele
două săli de sport din municipiu.
S-a înlocuit tabla zincată pe o su-
prafaţă de 630 mp. Unde a fost

cazul s-a executat o hidroizolaţie
cu un strat de pânză bituminată
între două straturi de bitum. De
asemenea în urma reviziei la
jgheaburile din tablă zincată,
acestea au fost înlocuite pe o lun-
gime de aproximativ 200 ml în
porţiunile unde vechile jgheaburi
au fost deteriorate. S-au  executat
operaţiuni de vopsire la tabla
nouă cu vopsea anticorozivă. Ter-
menul de garanţie al lucrărilor de
reparaţii la acoperişul Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu”
este de 24 de luni. În continuare,
s-a lucrat la zugrăveli, tavanul
fiind în stare avansată de execuţie.
A avut loc decopertarea pereţilor

laterali fiind înlăturată pânza exis-
tentă care a fost înlocuită prin ta-
petare cu material textil, pluş
ţesut. Au fost finalizate şi lucră-
rile de înlocuire a instalaţiei de în-
călzire din sala teatrului. S-a
renunţat la iluminatul din tavan,
optându-se pentru o soluţie de ilu-
minat din părţile laterale. S-au
desfăşurat lucrări de înnobilare cu
elemente decorative a oglinzii de
scenă şi a faţadei balconului. Va
urma apoi mochetarea sălii şi
montarea noilor scaune care vor fi
moderne şi vor respecta normele
europene în domeniu privind di-
mensiunile. Lucrările se vor fina-
liza în prima parte a anului 2015.

Infrastructura edilitara - Reabilitarea
interiorului Teatrului Municipal

„Traian Grozăvescu”

În luna iulie am alocat prin rec-
tificare de buget fonduri pentru
reabilitarea unor grădiniţe din
oraş. Lucrările de reabilitare s-au
desfăşurat şi s-au finalizat într-un
termen scurt la toate cele trei gră-
diniţe, astfel că, acestea au fost
pregătite să-i întâmpine pe copii
într-o ambianţă complet nouă.
Este vorba despre Grădiniţa cu
Program Normal Nr. 2, de pe
strada Mihail Kogălniceanu, Gră-
diniţa cu Program Prelungit nr. 3,
de pe strada Făgetului şi Grădiniţa
cu Program Normal Nr. 7 de pe
strada Episcop Dr. Ion Bălan. Re-
feritor la Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2, aceasta a fost reabi-
litată în întregime, atât la interior
cât şi la partea exterioară. În inte-
rior au fost executate lucrări de
zugrăvire, vopsit lemnărie, montat
uşi şi ferestre de termopan în locul
celor vechi din lemn, degradate.
Pereţii exteriori au fost izolaţi şi

apoi întreg exteriorul a fost zugră-
vit. La gard a fost vopsită partea
metalică, iar partea de jos, din zi-
dărie a fost tencuită şi zugrăvită.
La Grădiniţa cu Program Prelungit
nr. 3, de pe strada Făgetului lucră-
rile au vizat partea exterioară a
clădirii. Au fost izolaţi pereţii şi
zugrăvit întregul exterior. De ase-
menea, au fost reparate burlanele
deteriorate.  Şi Grădiniţa cu Pro-

gram Normal Nr. 7 de pe strada
Episcop Dr. Ion Bălan a suferit o
transfomare importantă, lucrările
de aici vizând atât interiorul cât şi
exteriorul clădirii. S-au executat
lucrări interioare, respectiv schim-
bat pardoseala în clase şi holuri,
schimbat geamurile şi o parte din
uşi cu unele din termopan, zugră-
vit interiorul, vopsit uşile din inte-
rior care nu au fost schimbate. La
exterior au fost făcute reparaţii la
tencuieli, izolaţi pereţii, zugrăvită
faţada, pereţii din curte şi gardul.
A fost vopsită poarta metalică.
De asemenea s-au executat repa-
raţii la acoperiş şi au fost înlo-
cuite jgheaburile şi burlanele
deteriorate după care au fost vop-
site. Au fost înlocuite corpurile
de iluminat atât în clase cât şi pe
coridor şi în exterior. Acolo unde
a fost necesar, au fost efectuate
reparaţii şi în curtea interioară. S-
a montat gresie în holul de la in-
trare şi pe trepte.

Educaţie - Trei grădiniţe din
municipiu au fost reabilitate
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Se deschide Cinematograful „Bela Lugosi” 
 

- Cinematograful ,,Bela Lugosi” este situat în centrul civic al municipiului Lugoj, str. 
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 concurs pentru ocuparea postului vacant din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Lugoj nism - Patrimoniu, 

 MUNCITOR CALIFICAT - ZUGRAV, treapta I –
- - 1  
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tel. 0256/352240, interior 210.” 
 

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 17.04.2015ora 12.00, în vederea închirierii, un număr de 23 locuri în Complexul Comer-cial Bazar pentru desfăşurarea activităţii de comerţ. În cazul în care locurile nu se ocupă, licitaţia va fi reluată în data de17 a fiecărei luni,  la ora 12.00, până la ocuparea tuturor locaţiilor disponi-bile. Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de15.04.2015 ora 10.00, iar pentru licitaţiile următoare până în data de 15 afiecărei luni la ora 10.00. În caz că data de 17 este zi nelucrătoare, licitaţiase va desfăşura în următoarea zi lucrătoare la aceeaşi oră, respectiv ora12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Lugoj, camera 112. Caietele de sarcini se pot ridica începând cu data de 20.03.2015.
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Ca urmare a măsurilor luate de municipalitate în anul 2013
în direcţia oferirii de transport gratuit pe mijloacele de trans-
port în comun, situaţia transportului în comun pe teritoriul mu-
nicipiului în anul 2014 a cunoscut o adevărată explozie de
popularitate. Astfel pe parcursul anului 2014 în orașul nostru
au apelat la transportul gratuit un număr de 307.398 de călători,
reprezentând o medie zilnică de aproximativ 842 de călători.
În urma analizei efectuate și ca urmare a creșterii numărului
de călători, a fost achiziţionat prin intermediul S.C. Meridian
22 S.A. un autobuz MAN de 96 locuri (35 pe scaune și 61 în
picioare) cu podea coborâtă, facilitate destinată accesului pen-
tru persoanele cu handicap.

Administraţie locală –
Transportul în comun În data de 12 iunie 2014, la Teatrul

„Traian Grozăvescu” a avut loc festivitatea
de acordare a burselor municipale pentru
semestrul I al anului şcolar 2013-2014. În
funcţie de specificul activităţilor extracur-
riculare desfăşurate de elevi, bursele mu-
nicipale sunt divizate în două categorii –
burse municipale civic-culturale şi burse
municipale sportive, fiecare dintre acestea
având câte trei subcategorii: de excelenţă
- în valoare de 100 lei/lună, de perfor-
manţă - în valoare de 75 lei/lună şi de
merit - în valoare de 50 lei/lună. Elevii în-
scrişi în program au optat pentru categoria
de bursă, iar departajarea lor pe subcate-
gorii s-a realizat pe baza notei finale obţi-
nute, conform unui algoritm de calcul, din
performanţele educaţionale şi activitatea
extracurriculară. Primăria Lugoj a aprobat
pentru semestrul I acordarea următoarelor
categorii de burse municipale: 52 de burse
civic-culturale, din care 17 burse de exce-
lenţă, 17 burse de performanţă, 18 burse
de merit, respectiv 28 de burse sportive,
din care 12 burse de excelenţă, 12 burse de
performanţă şi 4 burse de merit. Suma to-
tală alocată burselor municipale pentru se-
mestrul I al anului şcolar 2013-2014 este
de 30.875 lei, din care 19.375 lei pentru
bursele municipale civic-culturale şi
11.500 lei pentru bursele municipale spor-
tive. Programul privind bursele municipale
pentru semestrul al II -lea al anului şcolar
2013-2014, a fost continuat, astfel că în
data de 17 decembrie 2014, la cinemato-

graful „Bela Lugosi” a avut loc festivitatea
de acordare a sumelor cuvenite. Primăria
Lugoj a aprobat acordarea următoarelor
burse municipale: 51 de burse civic-cultu-
rale, din care 17 burse de excelenţă, 17
burse de performanţă, 17 burse de merit,
respectiv 28 de burse sportive, din care 12

burse de excelenţă, 12 burse de perfor-
manţă şi 4 burse de merit. Suma totală alo-
cată burselor municipale pe semestrul al II
- lea al anului şcolar 2013-2014 a fost de
30.625 lei, din care 19.125 lei pentru bur-
sele municipale civic-culturale şi 11.500
lei pentru bursele municipale sportive.

Educaţie - Bursele municipale 

În  cursul anului 2014 am con-
tinuat lucrările la proiectul
finanțat de către administrația lo-
cală și Ministerul Muncii, Fami-
liei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice. Obiectivul
general al proiectului îl constituie
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale copiilor aflaţi în situaţii de risc
social din municipiul Lugoj prin
înfiinţarea unui Centru de zi pen-
tru îngrijirea acestora pe strada A.
D. Xenopol, nr. 5. Prin înfiinţarea
acestui Centru de zi se urmăreşte:
acordarea de asistenţă medicală şi
psihologică pentru 15 copii aflaţi
în situaţii de risc social; consiliere

psihologică pentru 15 familii cu
copii în situaţii de risc; program
educaţional şi recreativ pentru 15
copii din Lugoj. Beneficiarii di-
recţi ai serviciilor furnizate vor fi
15 copii cu vârste cuprinse între 3
şi 14 ani, care provin din familii
dezavantajate socio-economic şi
ai căror părinţi fac faţă cu greu di-
ficultăţilor cotidiene, existând ris-
cul separării copilului de familia
sa. 

În 2014 au fost realizate urmă-
toarele activități: finalizarea Pro-
iect Tehnic și avizarea acestuia de
către Unitatea de Management;
obținerea avizelor solicitate;

achiziția publică pentru
construcția centrului și semnarea
contractului;

Achiziția publică pentru
dirigenția de șantier. Lucrările de
construcţie au început în ultima
parte a anului 2014. Urmează în
anul 2015 să fie cumpărate dotă-
rile centrului și darea acestuia în
folosință. Valoarea totală a pro-
iectului se ridică la 113.452 Euro.
Asistenţa financiară nerambursa-
bilă este de 79.885 Euro
(85,38%), iar contribuţia proprie
a municipalităţii 13.674 Euro
(14,62%). TVA aferentă finanţării
şi alte taxe sunt de 19.893 Euro. 

Proiecte cu fonduri nerambursabile –
Proiect social pentru copiii aflaţi 

în situaţii de risc

La începutul lunii aprilie, în Par-
cul „George Enescu” din oraş a fost
redeschis  Orăşelul Copiilor. La
deschidere au fost prezenţi nume-
roşi copii care au primit cu mare
bucurie această posibilitate de joacă
şi distracţie. Orăşelul s-a bucurat de
prezenţa numeroasă a copiilor, mai
ales în perioada vacanţei de vară,
după ce au fost achiziţionate două
jocuri gonflabile noi care le – au în-
locuit pe cele vechi. Jocurile au fost
montate în data de  22 august. Pri-
mul dintre ele are dimensiunile 18
x 8 m iar cel de-al doilea 25,6 x 3,4
m, ambele fiind confecţionate din
materiale mult mai rezistente (PVC
impregnat pe ţesătură textilă). Am-
bele ansamble de joacă respectă ul-
timele standarde de siguranţă în
domeniu şi au o garanţie de func-
ţionare de 3 ani pentru amplasare în
spaţii exterioare.

Beneficiarii acestui proiect au
fost copiii cu vârsta între 5 şi 10 ani
de la grădiniţele şi şcolile din mu-
nicipiul nostru. Intrarea a fost gra-
tuită iar programul de funcţionare a
fost zilnic între orele 11:00 şi 21:00,
cu excepţia zilelor când vremea a
fost nefavorabilă. Când am demarat
acestă iniţiativă, am considerat că

este cel mai potrivit mijloc de a-i
scoate pe copii din casă din faţa cal-
culatorului. Responsabili cu buna
funcţionare a orăşelului au fost an-
gajaţii din cadrul Poliţiei Locale
Lugoj, ai Serviciului Public de Ad-
ministrare şi Întreţinere a Domeniu-
lui Public precum şi ai Serviciului
de Sere şi Spaţii Verzi.

Pentru copii şi tineri 
Jocuri gonflabile noi 


