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În vederea îmbunătăţirii activităţii de relaţii cu publicul, mu-
nicipalitatea a stabilit începând cu data de 11.05.2015, un pro-
gram de lucru cu publicul pentru o serie de compartimente din
cadrul Primăriei Municipiului Lugoj şi Consiliului Local, res-
pectiv: Biroul Relaţii cu Publicul, Serviciul Public Comunitar
Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj şi Di-
recţia Economică, Serviciul Impozite şi Taxe –activitatea de la
casierie derulându-se după următorul program:

- luni, marţi, joi şi vineri între ora 8:30 – 16:30;
- miercuri între ora 8:30 – 18:30;

În acest fel, cetăţenii îşi vor putea rezolva mai bine proble-
mele, la stabilirea noului program ţinându-se cont şi de sesizările
venite din partea acestora.

Adriana Ianăş

În ultima perioadă
programul a fost completat cu
loturile 2 şi 3. Astfel, în cadrul
lotului 2 vor fi asfaltate urmă-
toarele străzi: Bega, Plopilor,

Şt. O. Iosif, Bobâlnei, Jiului,
Bistrei, G. Bariţiu, N. Grigo-
rescu, Al. Odobescu, Doro-
banţi, Partizanilor, Dimitrie
Bolintineanu, Tiberiu Bredi-

ceanu, trei străzi din Balta Lată
respectiv Bela Bartok, Lucian
Blaga şi Iuliu Maniu cu sensuri
unice pe ambele maluri şi o
stradă din satul Măguri.

Lotul 3, care este cel
mai dificil de realizat, va cu-
prinde 6 străzi din Dealul Vii-
lor:  Traian Vuia, Livezilor,
Strugurilor, Nuferilor, Liliacu-
lui, Fdt. Cernabora şi drumul
Tapia - Armădia. Pentru aceste
două loturi vor fi demarate li-
citaţiile pentru execuţie, lucră-
rile urmând să înceapă din luna
iulie.“În anul 2008 când am
primit din partea cetăţenilor
primul mandat, marea majori-

tate a străzilor oraşului erau cu
carosabil pavat şi în stare de-
plorabilă datorită lucrărilor de
reparaţii sau branşamente la in-
frastructura de apă şi canali-
zare. Una din priorităţile mele
a fost asfaltarea străzilor şi
condiţii decente de circulaţie
pentru autovehicole. Cu pro-
gramul din acest an iată că
vom ajunge să asfaltăm com-
plet Lugojul Român şi cea mai
mare parte a străzilor din Lu-
gojul German astfel încât  lu-
gojenii să circule în condiţii
civilizate”, a precizat primarul
Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Program anual ambiţios de 
asfaltare a străzilor din municipiu
Măsuri pentru îmbunătăţirea

activităţii de relaţii 
cu publicul la primărie

Î
n acest an municipalitatea va pune în
practică un program ambiţios de asfal-
tare a străzilor, program ce va fi eşalonat

pe trei loturi. Primul lot va include 16 străzi:
Vasile Alecsandri, Smârdan, Alexandru Vla-
huţă, Teiului, 1 Mai, Simion Bărnuţiu, Pan-
selelor, Vlad Ţepeş, Albăstrelelor, Macilor,
Ştrandului, Romulus, Spinanţei, Remus, Pes-
carilor şi Xenopol. 
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Ajutorul social poate fi definit ca o formă de
protecţie socială ce se întemeiază pe principiul
solidarităţii şi care se concretizează în acordarea
de alocaţii diferenţiale finanţate  din bugetul de
stat, menite să ajute familiile, precum şi persoa-
nele singure, cu venituri scăzute, sub un prag
considerat ca minimum de bază.

Din această definiţie rezultă următoarele ca-
racteristici ale ajutorului social:

- este o formă de protecţie socială care se în-
temeiază pe principiul solidarităţii sociale;

- constă în plata lunară a unei sume de bani ce
se suportă din sumele primite de la bugetul de
stat;

- principalii beneficiari sunt familiile, precum
şi persoanele singure, fără venituri sau cu veni-
turi mici;

- scopul pentru care se acordă este acela de a
asigura beneficiarilor un venit minim garantat
care să contribuie la îmbunătăţirea veniturilor
cele mai scăzute.

O analiză a persoanelor singure/familii-
lor beneficiare de venit minim garantat, la nivelul

municipiului Lugoj pentru o perioadă de 7 ani,
începând cu anul 2009 şi până în prezent, se pre-
zintă astfel:

Din tabelul alăturat pentru ultimii 7 ani se evi-
denţiază o scădere a numărului de beneficiari de
venit minim garantat în municipiul Lugoj – inclu-
siv satele aparţinătoare Tapia şi Măguri, scădere
datorată atât modificărilor legislative importante
de la nivelul anului 2011, cât şi faptului că multe
persoane care au beneficiat de ajutor social au
ajuns la vârsta standard de pensionare.

De asemenea, dacă la finalul anului 2009 erau
în plată 10 dosare de ajutor social la Măguri şi 3
la Tapia, în prezent sunt în plată două dosare de
venit minim garantat în satul Măguri.

Călin Bublea

Mai puţini beneficiari de venit
minim garantat în municipiul Lugoj

În data de 27 martie a.c.,
Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară a organizat la
Teatrul Municipal “Traian
Grozăvescu” Lugoj o sesiune
de instruire a celor aproxima-
tiv 250 de asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap
grav din municipiul Lugoj,
respectiv satele aparţinătoare,
Tapia şi Măguri. Din partea
angajatorului au participat an-
gajaţii din cadrul Serviciului
Asistenţă Socială Speciali-
zată, doamna Angelica Uscat,
directorul DASC Lugoj, pre-
cum şi viceprimarul munici-
piului, domnul Adrian
Fărcăgeanu.

În urma întâlnirii s-a stabi-

lit o acţiune de monitorizare a
activităţii asistenţilor perso-
nali ai persoanelor cu handi-
cap în scopul depistării
cazurilor în care asistentii
personali nu şi-ar îndeplini
obligaţiile din fişa postului.

Până în prezent au fost
efectuate 241 de  vizite la do-
miciliul persoanelor cu handi-
cap, şi până în prezent nu s-au
constatat cazuri de neglijare
sau abuzare a persoanelor be-
neficiare.

În cazul în care persoanele
nu au fost găsite acasă s-au
întocmit adrese, urmând ca
asistenţii sociali din cadrul
DASC Lugoj să revină la do-
miciliul persoanelor cu handi-
cap, acţiunea de monitorizare

continuând şi în perioada ur-
mătoare.

În urma monitorizărilor
prin control la domiciliu,
două persoane cu handicap
care au avut asistent personal
au renunţat la acesta, optând
pentru indemnizaţie.

În satele aparţinătoare mu-
nicipiului Lugoj, Tapia şi Mă-
guri, sunt 10 persoane cu
handicap grav care benefi-
ciază de serviciile unui asis-
tent personal.

Dorim să reamintim celor
în cauză că orice modificare
se comunică angajaţilor Ser-
viciului Asistenţă Socială
Specializată din cadrul DASC
Lugoj în termen de 48 de ore.

Călin Bublea

Instruirea şi monitorizarea
asistenţilor personali

Maestrul pianist-concertist lugojean
Paul DAN, profesor universitar la
Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst din Mannheim,
Germania, este o mândrie a oraşului
nostru.

Paul Dan, pianist cu reputaţie inter-

naţională, s-a născut în anul 1944 la
Lugoj, unde a dobândit primele cunoş-
tinţe pianistice prin stăruinţa unchiului
său, Imre Dan, şi cu aportul lui Iosif
Willer. Şi-a continuat studiile la Liceul
de Muzică din Timişoara, cu Ella Phi-
lip, apoi la conservatoarele de muzică

din Cluj şi Bucureşti, cu Gheorghe
Halmoş, respectiv Florica Musicescu.
În 1968, după absolvirea Conservato-
rului de Muzică „Ciprian Porum-
bescu” din Bucureşti, a participat cu
succes la Concursul Internaţional de
Pian „Johann Sebastian Bach” de la

Leipzig, în urma căruia a obţinut o
bursă de studii (DAAD) la Facultatea
de Muzică din München, finalizată
printr-un masterat cu maestrul Hugo
Steurer.

În timpul studiilor (1966-1968) a
obţinut o bursă „George Enescu”, iar
în anul 1970 i s-a atribuit, la München,
Premiul „Pfitzner”. În perioada 1973-
1975 a predat pianul la Academia de
Muzică „Musashino” din Tokio, în
anul 1974 interpretând, împreună cu
New Japan Philarmonics, Concertul
nr. 5 („Imperialul”) de Beethoven, pe
un stadion, în prezenţa a 20.000 de
spectatori, sub bagheta maestrului Ya-
mada, de la Radio-Televiziunea japo-
neză. A reprezentat arta interpretativă
europeană, ca reputat ambasador cul-
tural, în Asia şi Africa, concertând în
China, Taiwan, India, Thailanda, Af-
ganistan, Africa de Sud şi Iran. Din
anul 1978 este profesor de pian şi mu-
zică de cameră la prestigiosul for al în-
văţământului superior artistic german,
Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst din Mannheim.

A concertat în compania unor renu-
mite orchestre simfonice: Wiener
Symphonikern, Stuttgarter Symphoni-

kern, Nationaltheater Mannheim,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz,
New Japan Philharmonics, Tokyo
Symphony Orchestra şi Tokyo Metro-
politan Orchestra, sub baghetele diri-
jorale ale unor mari maeştri: Bruno
Weil, Wolf-Dieter Hauschild, Wol-
fgang Rennert, Jan Koetsier, Hubert
Soudant, Sergio Sossi, Gabor Ötvös,
Kurt Wöss, Tadaaki Odaka şi Kazuo
Yamada. 

Interpretările sale au fost di-
fuzate de Rundfunkanstalten, ORF
Wien, ORF Innsbruck, Radio France,
NHK Tokyo, BBC London, Rundfun-
kanstalten Basel şi Zürich. A realizat
înregistrări de referinţă cu Toshiba
„EMI” Records Tokyo, CBS „Ondine”
London, Aulos Connaisseur şi Ambi-
tus. Începând cu ediţia a III-a a Con-
cursului Internaţional de Interpretare
Pianistică „Clara Peia”, Lugoj – 2015,
maestrul Paul DAN a instituit un im-
portant premiu care-i poartă numele,
prin care răsplăteşte excelenţa artistică
din oraşul său natal, hăruit cu o unică
vocaţie muzicală.

Dr. Constantin-Tufan STAN,
membru al Uniunii Compozitori-
lor şi Muzicologilor din România

Lugojeanul Paul Dan, maestrul 
de la Facultatea de Muzică din Mannheim

După aproape o lună de funcţionare, cinema-
tograful „Bela Lugosi” a devenit deja una din
atracţiile oraşului. Preţurile accesibile şi oferta de
filme îi atrage pe lugojeni oferindu-le o alterna-
tivă  de petrecere a timpului liber.„În cele 15 zile
de proiecţie de până acum, la cinematograf au
fost înregistrate încasări de 35.100 lei, foarte
multe dintre spectacole având loc cu sala plină
sau cu un procent de ocupare de 70-90%. În luna
aprilie am avut încasări de 28.900 lei şi în pri-
mele 3 zile ale lunii mai de 6.200 lei. Preţurile de
intrare la cinematograf sunt relativ mici în ideea
de a atrage oamenii din nou la cinema. Această
situaţie este încurajatoare şi suntem optimişti în
continuare, mai ales că în curând vom încheia un
contract cu altă casă de distribuţie filme impor-

tantă, respectiv RoImage şi vom fi în măsură ori-
când să aducem toate producţiile cinematografice
reprezentative ale momentului”, a declarat şeful
executivului.

Aurel Jurubiţă

Cinematograful„Bela Lugosi”- o atracţie locală Expoziţia de pictură 
a Danielei Orăviţanu

În cadrul “Colţului de Cultură” al Clubului de Jazz &
Blues de la English Pub Lugoj, joi, 14 mai 2015, de la ora
19.00, a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură semnată de
Daniela Orăviţanu. Născută în Lugoj, în 1951. Daniela Oră-
viţanu este absolventă a Facultăţii de Arte din Timişoara,
Secţia Pictură şi Grafică, şi este membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din Timişoara. A fost prezentă cu numeroase expo-
ziţii personale şi de grup în ţară şi în străinătate. 

Expoziţia de la English Pub Lugoj
a fost vernisată de prof. Simona Avram 

şi va fi deschisă în perioada 
14 mai – 11 iunie 2015.

Adriana Weimer
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Pe scurt
l În luna iunie se va da în folosinţă
sala de judo care a fost modernizată
prin construirea unui nou corp de
clădire care va cuprinde birouri pen-
tru antrenori, vestiare băieţi şi fete,
duşuri, toalete şi instalaţii sanitare.
l La sfârşitul lunii iunie vor fi
scoase la licitaţie în vederea conce-
sionării, 14 locuri de case în cartierul
rezidenţial Măguri. De asemenea,
vor fi scoase în vederea concesionă-
rii, 20 locuri de case în cartierul Mi-
litari şi 11 garaje în zona străzii
Viorelelor.
l În vederea eliminării efectului de
seră la luminatoarele din Piaţa

Agroalimentară „Timişul” se va
monta o folie specială care va dimi-
nua efectul razelor solare.
l În cursul lunii iunie primăria va
deschide un nou parc de joacă pentru
copii cu 3-4 elemente gonflabile, în
spaţiul în care a funcţionat în trecut
fosta grădină de vară Concordia.
l A fost semnat la Bucureşti con-

tractul de finanţare pentru proiec-
tul cu fonduri europene nerambursa-
bile Crearea şi dotarea unui Centru
Naţional de Informare şi Promovare
Turistică în Municipiul Lugoj.
l În data de 30 mai, va avea loc în-
cepând cu ora 15.00, la Măguri,
Ruga Copiilor Romi. 

Aurel Jurubiţă

Municipalitatea derulează şi în
acest an un amplu program de reabilitare a
trotuarelor din municipiu care completează
lucrările realizate în decursul anilor ante-
riori. 

În ceea ce priveşte reabilitarea de tro-
tuare prin dalare, în programul din acest an

sunt prevăzute lucrări pe străzile: Oltului,
Narciselor, Anişoara Odeanu, Siretului,
splaiul George Coşbuc, pasajul George
Coşbuc, Ep. Dr. Ioan Bălan, Avram Iancu,
Ştrandului, Insulei, în piaţa J.C. Drăgan, în
parcul din Micro I şi aleea rămasă de dalat
în Parcul Prefecturii. 

În total, vor fi dalate trotuare şi
alei având o suprafaţă de 7.000 mp, şi va fi
montată bordură mare pe 2.600 ml şi bor-
dură mică pe 1.300 ml.

A fost definitivat şi programul
anual de modernizare prin asfaltare a tro-
tuarelor. Se vor realiza lucrări pe străzile:
Pescarilor, Timişului, Casian Munteanu,
Cloşca, Hezerişului, Zorilor, Vlad Ţepeş,
Oituz, Smârdan, Victor Babeş, 1 Mai, Ep.
Dr. Ion Bălan, Liviu Rebreanu, Fdt. Liviu
Rebreanu, Paul Chinezu, Făgetului, Jabă-
rului (pe o parte), Timişorii, C.D.Loga, Ti-
tulescu, Al. Vlahuţă, şi Bistrei.  În total vor
fi asfaltate trotuare pe o suprafaţă de 21.000
mp şi va fi montată bordură mare pe o lun-
gime de 2.800 ml şi bordură mică pe 9.050
ml.

Programul se înscrie în preocupa-
rea municipalităţii de a oferi un nou aspect
străzilor oraşului şi de a asigura pentru pie-
toni condiţii civilizate de deplasare în oraş. 

Aurel Jurubiţă

Programul anual 
de reabilitare a trotuarelor

Primăria a semnat 
contractul de finanţare

cu Ministerul Dezvoltării
pentru lucrările la apă,

canal şi drumuri
În  data de 11 mai a fost semnat contractul dintre Pri-

măria Municipiului Lugoj şi Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice privind modernizarea reţelelor de
apă, canalizare şi drumuri din municipiu. Acest contract va fi
derulat în acest an în cadrul Programului Naţional de Dezvol-
tare Locală. Pentru reabilitarea reţelei de apă, în contract este
prevăzută alocarea de la guvern a sumei de 800.000 lei, pentru
canalizare 700.000 lei şi pentru drumuri (drumul Tapia-Armă-
dia) 200.000 lei, în total 1,6 mil. lei, sumă care municipalitatea
speră să ajungă la 2 mil. lei printr-o viitoare rectificare de
buget. „Odată cu semnarea contractului putem demara lucră-
rile fiind în măsură să facem şi plăţile. Prin alocarea acestor
sume, putem continua programele de reabilitare a reţelelor de
apă şi canal demarate în ultimii ani. Vom începe cu lucrări la
reţeaua de apă de pe strada Johann Heuffel din cartierul Balta
Lată în ideea de a şi asfalta strada împreună cu strada Bela
Bartok, în cadrul programului de asfaltări”, a declarat Prima-
rul Francisc Boldea. Aurel Jurubiță

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în

Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează concurs
de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice
de execuţie vacante din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului, Direcţia Tehnică – Birou
Investiții, după cum urmează:

1. INSPECTOR, clasa I, grad profesional SUPERIOR  
2. INSPECTOR, clasa I, grad profesional PRINCIPAL

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

a)  condiţii generale de participare la concurs:

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

b) condiţii specifice de participare la concurs:

l studii universitare de licenţă absolvite cu di-
plomă, respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
tehnic;

l vechime minimă în specialitatea studiilor nece-
sare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante
de Inspector, clasa I, grad profesional Superior – 9 ani, res-
pectiv Inspector, clasa I, grad profesional Principal – 5 ani;

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 16.06.2015,
ora 1000, iar interviul se va susţine în data de  19.06.2015,
ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa
Victoriei, nr. 4.

Dosarele de înscriere se vor depune la 
sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 

Biroul Resurse Umane până la data de 03.06.2015. 

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

În această perioadă, în municipiu se exe-
cută o serie de lucrări din cadrul programe-
lor anuale de reparaţii străzi, respectiv
refacere a carosabilului asfaltat prin plom-
bare, reparaţii la drumurile cu carosabil
pavat şi a celor balastate.

În ceea ce priveşte programul de reparaţii
prin plombare a carosabilului asfaltat care
a suferit pe parcursul iernii deteriorări ale
stratului de uzură s-au finalizat deja până
acum lucrările pe 40 din cele 60 de străzi
prevăzute în program, suprafaţa plombată
fiind de cca 6.000 mp din totalul suprafeţei
prevăzute care însumează 9.000 mp. În pe-
rioada următoare se va interveni pe străzile
din cartierele Micro II, III, IV şi V, din car-
tierele de blocuri de pe strada Timişoarei,
din cartierul Cotu-Mic şi pe strada Timişoa-
rei, porţiunea de la CEC până la ieşirea din
oraş. 

Au demarat şi lucrările de reparaţii a
străzilor cu carosabil pavat din oraş. În

prima fază s-a intervenit pe străzile pavate
din zona Pieţei Agroalimentare „Timişul”
urmând apoi lucrări pe străzile Mărăşti,
Mărăşeşti, Dorobanţi şi Griviţei şi apoi pe
celelalte străzi pavate din municipiu. În
total se vor repara pe străzile pavate o su-
prafaţă de circa 1.900 mp. 

De asemenea este în curs şi un program
de reparaţii pe străzile balastate. Până în

prezent au fost executate lucrări pe străzile:
Agriculturii (reprofilare şi balastare cu 350
mc de balastru), şirul Islazului (reprofilare
şi balastare cu 100 mc de balastru),

Bistrei (reprofilare) şi Fundătura Traian
Vuia(reprofilare şi balastare cu 35 mc de
balastru).  Urmează Cartier MAN şi străzile
Livezilor, Cernabora, Nuferilor şi Islazu
Mic. Aurel Jurubiţă

Se lucrează la reparaţii ale unor
străzi din municipiu
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Marţi, 12 mai 2015, la sediul
Muzeului de Istorie şi Etnografie
Lugoj a avut loc vernisajul expo-
ziţiei temporare „Monede şi ban-
cnote circulate pe teritoriul
Banatului”. Fiind prima expoziţie
de numismatică organizată de in-
stituţia noastră după mulţi ani ne-
am propus ca pe lângă rolul
ştiinţific deosebit de complex să-
i conferim şi un rol educativ, de
familiarizare a publicului cu şti-
inţa numismaticii în general prin
prezentarea diversităţii tipologice
a monedelor indiferent de epocă.
Materialul expoziţional este înso-
ţit de o bogată ilustraţie dedicată
tipurilor de monede sau bancnote
pe care instituţia noastră nu le de-
ţine, dar, prin prezentarea căreia
oferă vizitatorului posibilitatea
de a-şi forma o  ima-gine sinte-

tică a ceea ce înseamnă evoluţia
sistemelor monetare. 

Orizontul cronologic prezentat
este foarte vast acoperind practic
2000 de ani, cu începere din pe-
rioada romană şi până în perioada
contemporană. Pentru perioada
antică sunt prezentate monede ro-
mane de tipul quadrans, as, du-
pondius, sextert, denar,
antoninian şi aureus emise în in-
tervalul de timp cuprins între
domnia împăraţilor Augustus şi
Iulian. O poziţie deosebită în ca-
drul expoziţiei a fost acordată
celor trei tezaure monetare din
bronz de epocă romană descope-
rite între 1925 şi 1941 la Jupa (1)
şi Orşova (2). Cele trei tezaure,
care împreună însumează un
număr de aproape 3000 de mo-
nede datează din timpul împăra-

ţilor Constantius II, Constantius
Gallus şi Iulian, monedele ex-
puse fiind „bătute” în monetăriile
de la Aquileia şi Siscia. Perioada
Evului Mediu a fost ilustrată prin
monede din argint ce aparţin te-
zaurului descoperit în secolul tre-
cut la Belinţ, monede emise în
secolul al XIII - lea de cneazul
sârb Ştefan Uroş şi regele ungar
Ştefan al V – lea. Iconografic,
Evul Mediu este reprezentat şi de
monedele Principatului Transil-
vaniei, între aceste monede deta-
şându-se taleri şi ducaţii emişi de
Ioan Sigismund al II – lea pe care
poate fi observată stema casei de
Zapolya, stemă ce este conferită,
cu uşoare modificări, Lugojului
de către regina Isabella în 1551.
Un loc important în cadrul expo-
ziţiei a fost conferit monedelor şi

apoi bancnotelor emise în Impe-
riul Habsburgic şi ulterior Aus-
tro-Ungar începând cu secolul al
XVII – lea şi finalizând cu înce-
putul secolului al XX – lea. Au
fost expuse monede de tin gua-
drans, kreuzer, taler şi ducat ce
acoperă perioada de timp în care
au domnit suveranii din casa de
habsburg Carol VI, Maria The-
rezia, Iosif II, Leopold II, Fran-
cisc II şi Franz Iosef „bătute„ în
monetăriile din Oraviţa, Alba
Iulia, Sibis, Braşov, Schòllnitz
şi Kremnits. În ceea ce priveşte
emiterea bancnotelor am pre-
zentat o serie de bancnote rare
emise de către Banca Comer-
cială Ungară,  Ministerul de Fi-
nanţe Ungar (emisiuni speciale)
şi Armata Naţională Ungară
(1848) şi o mare parte din mo-
nedele şi bancnotele emise de
către Banca Naţională a Româ-
niei, Comandamentul Armatei
Roşii, Banca Republicii Popu-
lare Române şi Banca Republi-
cii Socialiste România. Nici
monedele interbelice şi postbe-
lice nu au fost neglijate, emisiu-
nile monetare mai importante,
chiar şi cele de după 1989
avându-şi locul bine stabilit în
cadrul expoziţiei. 

Expoziţia va putea fi
vizitată de luni până vineri, între
orele 9.00 – 16.00, la sediul insti-
tuţiei până în data de 9 iunie.

Dr. Răzvan Pinca 

Expoziţie numismatică la muzeu Simpozionul „Profesii europene”
Sărbătorirea Zilei Europei a constituit un prilej pentru Muzeul

de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, în colaborare cu Școala
Gimnazială Nr.2, să organizeze miercuri, 6 mai 2015,  simpozionul
„Profesii europene”. Desfășurată la sediul școlii, activitatea face
parte dintr-un  proiect educațional de parteneriat încheiat între Mu-
zeul lugojean (coordonator- muzeograf Daciana Vuia) și Școala
Gimnazială Nr.2 (coordonator- prof.Dana Petrovici).

Manifestarea a debutat cu proiectarea unui scurt film, realizat
de d-na prof. Dana Petrovici, prin care elevii au descoperit carac-
teristicile unor profesii de succes cerute pe piața europenă,  dar și
poveștile unor celebre personalități naționale sau internaționale
care au reușit prin pasiune, muncă și perseverență să facă carieră
în domeniul lor de activitate. 

În alocuțiunea susținută în cadrul manifestării, muzeograful
Daciana Vuia a prezentat elevilor un scurt istoric al meseriilor lu-
gojene, al meșterilor (olari, cojocari, săpunari, frânghieri, măcelari,
pitari) care au marcat prin activitatea lor dezvoltarea economică a
orașului, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al
XX-lea. Referindu-se la meșteșugurile identitare ale Lugojului de
odinioară, d-na muzeograf le-a vorbit elevilor despre importanța
cojocarilor și olarilor din orașul nostru, multe dintre obiectele
unice, minuțios lucrate de aceștia în urmă cu peste un secol, regă-
sindu-se în colecțiile și expozițiile muzeului. 

Elevii clasei a VIII-a au prezentat, în fața colegilor, profesiile
pe care intenționează să le urmeze și în care și-ar dori să facă ca-
rieră în viitorul apropiat DACIANA  VUIA

Scriitori lugojeni 
la Tabăra de Litera-

tură “Atelierele 
de la Româneşti”, 

Iată-ne din nou ajunşi la o nouă ediţie a Ta-
berei Transfrontaliere de Creaţie Literară “Ate-
lierele de la Româneşti”, o frumoasă întâlnire
cu literatura, un bun prilej de creaţie literară
pentru scriitorii din Banat, cu precădere din Ti-
mişoara, Lugoj, Făget şi Reşiţa. 

Acest important eveniment literar anual des-
făşurat la Centrul de Jurnalism de la Româneşti
(coordonator de proiect: scriitorul şi jurnalistul
Marian Odangiu, secretarul Filialei Timişoara
a Uniunii Scriitorilor din România şi redactor
la Revista “Orizont” din Timişoara), este orga-
nizat de Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor
din România, Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, Cenaclul “Anotimpuri” Lugoj (coordo-
nator: poetul Ion Oprişor) şi Revista “Actuali-
tatea literară” din Lugoj (coordonator: poetul
şi jurnalistul Nicolae Silade).

La această ediţie a Taberei Transfrontaliere
de Creaţie Literară “Atelierele de la Româ-
neşti” vor participa scriitorii: din Timişoara –
Marian Odangiu, Duşan Baiszki, Ilie Chelariu,
Nina Ceranu, Dumitru Oprişor, George Schin-
teie; din Lugoj – Ion Oprişor, Nicolae Silade,
Simion Dănilă, Cristian Ghinea, Remus Vale-
riu Giorgioni, Mircea Anghel, Ela Iakab,
Adriana Weimer, Ionel Panait, Gheorghe
Oniga (pasionat susţinător al scriitorilor lugo-
jeni); din Făget – George Popovici şi Arcadie
Chirşbaum; din Reşiţa – Gheorghe Zincescu.

Cea de a X-a ediţie a Taberei Transfronta-
liere de Creaţie Literară “Atelierele de la Ro-
mâneşti” se va desfăşura în perioada 22-24 mai
2015, la Centrul de Jurnalism Româneşti, co-
muna Tomeşti, judeţul Timiş.

Adriana Weimer

Publicul lugojean iubitor de artă şi cul-
tură a avut din nou bucuria de a-l avea
aproape pe îndrăgitul pictor timişorean
Mihai Teodor Olteanu, cu o nouă expozi-
ţie – intitulată “Ţărmuri, flori, îngeri păzi-
tori, miresme, culori” –, vernisată în 9
aprilie 2015, de la ora 18.00, la Galeria
“Pro Arte” din Lugoj.

Un pictor de mare recunoaştere, Mihai
Teodor Olteanu a avut zeci de expoziţii în
ţară şi străinătate; este cunoscut pe toate
continentele, având numeroase expoziţii
personale în Europa (la Bari – Italia; la
Amsterdam – Olanda), în SUA (la New
York) şi în Canada (la Toronto); are lucrări
în galerii de artă particulare şi de stat, în
muzee şi nenumărate colecţii – sute de co-
lecţionari deţin lucrări semnate de el. 

Expoziţia de la Lugoj a pictorului Mihai
Teodor Olteanu a fost deschisă la Galeria
“Pro Arte” până miercuri, 22 aprilie 2015,

zi în care, în semn de pre�uire a publicului
lugojean faţă de acest important artist, au
fost organizate două evenimente culturale:
în cursul dimineţii, Mihai Teodor Olteanu
a fost invitat la o frumoasă întâlnire cu ele-
vii Colegiului Naţional “Iulia Hasdeu” –
la “Dialoguri culturale – întâlniri cu per-
sonalităţi ale culturii şi artei”, cicluri de
dialoguri organizate de Colegiul Naţional
“Iulia Hasdeu” Lugoj (coordonator: prof.
Simona Avram) şi Biblioteca Municipală
Lugoj; apoi, de la ora 17.00, la Galeria
“Pro Arte” din Lugoj, a fost organizată o
seară de artă, literatură şi cultură, la care
actorul Dorin Dragoş – un prieten bun al
pictorului (de origine din Timişoara, trăi-
tor în Elveţia) a susţinut un superb recital
poetic, având din nou ocazia să recite în
limba română, din inegalabila lirică emi-
nesciană.

Pictorul Mihai Teodor Olteanu a făcut,
pentru Ziarul lugojean “Actualitatea”, o
declaraţie de suflet: „Un salon la Lugoj
este egal cu o întâlnire de suflet a întregu-
lui Banat, a Ardealului, sau poate a întregii
ţări, pentru că Lugojul, şi astăzi, şi ieri,
este o osmoză. E un loc în care arta plas-
tică, muzica, teatrul, filmul şi toate cele-
lalte arte se-ntâlnesc nu pentru a-şi da
mâna, ci pentru a se preţui una pe alta. Ni-
căieri, înainte de ’89, nu se întâmplau atâ-
tea fenomene culturale ca la Lugoj.
Nicăieri nu puteai trăi şi nu puteai simţi
vibraţia picturii, a sculpturii, a poeziei
mari, ca la Lugoj”.

Pictorul timişorean Mihai Teodor Ol-
teanu – cunoscut ca fiind “Pictorul Revo-
luţiei” – a mai avut expoziţii personale la
Lugoj; astfel, în 27 iunie 2011, a avut loc,
la Galeria „Pro Arte” din Lugoj, vernisajul
expoziţiei intitulate „Scara raiului”. 

Adriana Weimer

Pictorul timişorean Mihai Teodor
Olteanu cu nouă expoziţie la Lugoj

Filiala Lugoj a Uniunii Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului
Lugoj au organizat, în 24 aprilie 2015 (în aceeaşi zi în care Biblioteca
Municipală Lugoj a sărbătorit “Ziua Mondială a Cărţii, a Dreptului
de Autor şi a Bibliotecarului”), de la ora 18.00, vernisajul expoziţiei
de artă plastică consacrată sub denumirea “Salonul Artelor Vizuale
Lugoj”, expoziţie devenită o tradiţie, fiind organizată anual la Galeria
“Pro Arte” din Lugoj. 

În cadrul expoziţiei Salonului Artelor Vizuale Lugoj 2015 au expus
lucrări artiştii plastici: Marius Bacriu, Maria Bână Jichiţa, Rodica
Banciu Regep, Silvia Bloch, Viorica Buga, Georgeta Cocian, Eva Co-
misarschi, Petru Comisarschi, Suzana Fântânariu, Constantin Gran-
gure, Cristian Harca, Remus Irimescu, Rafael Mateiaş, Ildiko
Moroşan Micota, Mihai Moroz, Ecaterina Neagu, Silviu Nopcea,
Dalma Olah, Cecilia Carmen Olar, Eugenia Elena Olar, Mihai Ol-
teanu, Silviu Orăviţan Creţu,  Diana Popovici, Nicu Popovici,
Adriana Păiuşan, Laura Ploscariu, Ladislau Pokker, Laura Pokker,
Constantin Răducan, Flora Răducan, Ioana Rusel Banciu, Gianina
Săvescu, Sorin Schutz, Claudiu Toma, Dan Toma, Viorel Toma,
Tudor Tudan, Nicolae Ungar, Gabriel Visnyei, Dorina Zah. 

Despre expoziţie şi despre lucrările de artă expuse în acest an la
Salonul Artelor Vizuale Lugoj – lucrări semnate de artişti plastici din
întreg Banatul – au vorbit: Marius Bacriu – sculptor, preşedintele Fi-
lialei Lugoj a Uniunii Artiştilor Plastici – şi prof. dr. Alexandru Do-
roghi – critic de artă, care au subliniat, ca de fiecare dată, faptul că
această expoziţie a pictorilor şi sculptorilor bănăţeni îşi propune “să
întoarcă arta spre lume şi lumea spre artă”. 

Adriana Weimer

Salonul Artelor 
Vizuale, Lugoj 2015
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Protocolul de înfiinţare a Socie-
tăţii Filarmonice lugojene, prin
care vechea instituţie dobândea un
caracter instituţionalizat, în condi-
ţiile noilor realităţi politice confi-
gurate după Marea Unire, a fost
semnat în 27 februarie 1927. Eve-
nimentul a fost precedat de o con-
sfătuire, convocată de primarul
Ioan Harambaşa („din proprie ini-
ţiativă, dar şi la îndemnul unor iu-

bitori de muzică”), care îşi propu-
nea dezideratul fondării unei or-
chestre simfonice municipale în
cadrul unei societăţi filarmonice,
„indiferent de apartenenţa naţio-
nală, socială şi confesională a
membrilor ei”, fiind delegat, în
acest scop, ad-hoc, un comitet res-
trâns, pentru pregătirea lucrărilor
Adunării Generale, prezidat de
Ioan Harambaşa, avându-l ca se-

cretar pe Al. Vasilie, însărcinat cu
elaborarea statutelor şi cooptarea
de membri. 

În memoriile sale, generalul-
erou Dimitrie Petrescu Tocineanu
mărturiseşte că a fost principalul
iniţiator al fondării Societăţii Fi-
larmonice: „De când am venit la
Lugoj, m-am ocupat mult de mu-
zică, dându-mi concursul la nenu-
mărate concerte şi festivaluri, şi,
pentru că am văzut o mulţime de
talente, care, adunate la un loc, ar
putea înjgheba o orchestră de
elită, am luat iniţiativa şi, la 20 fe-
bruarie, s-a organizat o Societate
Filarmonică, în care am fost ales
ca vicepreşedinte. În fiecare lună
avea loc câte un concert, ale căror
programe se găsesc în biblioteca
mea”. D. Petrescu Tocineanu
(născut la Bârlad în 30 I 1893),
militar de carieră (participant activ
pe frontul celui de-al Doilea Răz-
boi Balcanic, apoi combatant în
Primul Război Mondial ca ofiţer
al armatei române), a venit la
Lugoj în 22 martie 1919, ca ataşat
militar pe lângă Divizia 11 Colo-
nială Franceză. În 1920 s-a căsă-
torit cu Alma Pop, coristă în
Reuniunea Română de Cântări şi
Muzică, fiica avocatului lugojean
Isidor Pop, fondator şi director al
Băncii „Poporul”. Pe linie ma-
ternă, Alma Pop era nepoata doc-
torului Ioan Maior, vajnic luptător
paşoptist, şi a Sidoniei n. Panaiot.
Între 1933 şi 1936, D. P. Toci-
neanu a deţinut funcţia de preşe-
dinte al Societăţii Filarmonice,
„societate pe care, de fapt, o con-
duceam din 1927, de la înfiin-
ţare”. Violonist amator cu

disponibilităţi remarcabile, Toci-
neanu a activat, ani de-a rândul, la
pupitrul I al Orchestrei Societăţii
Filarmonice, implicându-se în in-
tensa viaţă muzicală lugojeană ca
devotat membru în cvartetul de
coarde al Societăţii. A căzut eroic,
în 1943, pe frontul de Est, în 18
februarie 1943 fiindu-i acordat,
post-mortem, de Regele Mihai,
titlul de Cavaler al Ordinului
„Mihai Viteazul”.

Impresionat şi marcat profund
de moartea colonelului-violonist,
Zeno Vancea i-a dedicat un in
memoriam muzical, o capodo-
peră a genului: Muzică la Pomel-
nicul unui erou (cunoscută şi sub
numele de Requiem), pentru care
a obţinut premiul I la ediţia din
1943 a prestigiosului Premiu Na-
ţional de Compoziţie „George
Enescu”. Pierdut în timpul războ-
iului, manuscrisul, recuperat par-
ţial câteva decenii mai târziu, a
fost orchestrat şi prezentat inte-
gral, în primă audiţie absolută, pe
scena celei de-a IX-a ediţii a Fes-
tivalului „Cluj Modern” (10-15
aprilie 2011), graţie diligenţelor
unui colectiv coordonat de maes-
trul Adrian Pop, rector al Acade-
miei de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca. Opusul
a fost interpretat de Orchestra şi
Corul Filarmonicii „Transilva-
nia” (sub bagheta lui Nicolae
Moldoveanu, cu aportul maestru-
lui de cor Cornel Groza), cu cola-
borarea artiştilor lirici Daniela
Păcurar (soprană), Măria Pop
(alto), Ovidius Şiclovan (tenor) şi
Cristian Hodrea (bariton).

Dr. Constantin-T. Stan

Omagiu unui general-erou lugojean: 
Dimitrie Petrescu Tocineanu, ofiţerul-muzician Gala de Blues Jazz

Lugoj, 30-31 mai
2015, ediţia a II-a

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj organizează, în perioada30-31 mai 2015, cea de a II-a ediție a Galei de Blues Jazz. Galase va desfășura, începând din acest an, în aer liber, pe PlatoulCasei de Cultură a Sindicatelor, prezentând publicului lugojeanșase trupe de blues și jazz din Lugoj, Timișoara și Arad.Manifestarea va debuta sâmbătă, 30 mai, de la ora 19.00, cuLucian Crista Quartet, din Lugoj (Lucian Crista-pian electric, Cri-stian Vețan-bas, Tavi Logos- chitară și Simon Dinu–percuție),urmată, la ora 20.00, de timișorenii de la Aquarium Trio (IonDorobanțu-chitară, Victor Miclăuș- bas și Szekeres Ferenc-percuție) și, la ora 21.00, trupa de blues Rockabil (Vali Ivănescu-voce, bas, Bujor Hariga-chitară, Marian Draghia-chitară și PetrePrisăcaru-tobe).Cea de a doua zi a Galei, duminică, 31 mai, de la ora 19.00, vaîncepe cu Mircea Bunea Trio, din Timișoara (Mircea Bunea-chi-tară, Victor Miclăuș-bas și Gore Teodorescu-percuție), urmat,de la ora 20.00,  de arădenii de la Mario&the Teacher (MarioFlorescu-percuție și Radu Rotaru-clape) și se va încheia cu trupade blues-rock timișoreană Ora H (Bujor Hariga-chitară, BogdanRacz-voce, Adi Văduva-bas, Toni Kuhn-clape si Lică Dolga-tobe).Gala este organizată în colaborare cu Primăria Lugoj și Con-siliul Județean Timiș.“Alegerea pe care am făcut-o, de a organiza, pentru primadată,  Gala în aer liber, are menirea de a ajuta la promovareaacestor genuri muzicale, blues și jazz. Faptul că avem invitatetrupe doar din zonă, nu inseamnă că facem rabat de la cali-tate, talentul nu se măsoară în kilometri. Consider că am in-vitat, în acest an, la Gală, unele dintre cele mai bune trupe deblues și jazz din țară “ – a declarat Augustin Bercean, referental Casei de Cultură a Municipiului Lugoj și coordonator alGalei de Blues Jazz. Tudor Trăila

Primăria Municipiului Lugoj 
a distribuit  pachete cu alimente ve-

teranilor de război din municipiu
În fiecare an în data de 29 aprilie este marcată Ziua Ve-

teranilor de Război, iar în acest an la 9 mai de Ziua Victoriei în cel
de-al Doilea Război Mondial s-au împlinit 70 de ani de la sfârşitul
ultimei mari conflagraţii mondiale. Cu acest prilej, în data de 4
mai, Primăria Municipiului Lugoj a distribuit 14 pachete pentru
veteranii de război care mai sunt în viaţă în municipiul Lugoj şi 6
pachete pentru văduvele veteranilor de război decedaţi în ultimul
timp. Pachetele au conţinut alimente în valoare de 160 lei fiecare.
Numărul veteranilor de război a scăzut simţitor în ultimul timp
fiind în mare majoritate trecuţi de vârsta de 90 de ani. Acţiunea
care s-a desfăşurat constant în ultimii ani, se constituie ca un gest
de respect şi recunoştinţă pentru aceşti oameni care au scris o filă
importantă din istoria noastră. Aurel Jurubiţă

Primăria Municipiului Lugoj,
în colaborare cu Garnizoana
Lugoj, a organizat sâmbătă, 9 mai
2015, o manifestare dedicată
acestei zile cu o triplă semnifica-
ţie: Ziua Independenţei de Stat a
României, Victoria Coaliţiei Na-
ţiunilor Unite în cel de-al Doilea
Război Mondial (anul acesta se
împlinesc 70 de ani de la eveni-
ment) şi Ziua Europei.

Cu începere de la ora 10:00, la
Monumentul Eroilor din cel de-al
Doilea Război Mondial („Alfa şi
Omega”) din Piaţa J. C. Drăgan s-
a desfăşurat un ceremonial militar
şi religios urmat de depuneri de
coroane de flori. 

Festivităţile au început prin in-

tonarea imnului naţional, urmat de
un serviciu religios pentru pome-
nirea celor căzuţi pentru patrie.
Preşedintele filialei lugojene a
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi Retragere,
col. (r) Costel Mereuţă a susţinut
o alocuţiune referitoare la semni-
ficaţia acestei zile după care cei
prezenţi au depus coroane de flori.
La final a avut loc defilarea gărzii
de onoare a Batalionului 183 Ar-
tilerie „Gen. Ion Dragalina”.

La manifestare au participat
oficialităţi locale, reprezentanţii
partidelor politice, consilieri lo-
cali, reprezentanţi ai instituţiilor
din oraş şi cadre militare.

Adriana Ianăş

Manifestare cu ocazia zilei de 9 mai A fost inaugurată sala Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu”

Joi, 7 mai la orele 17.00 a avut loc inaugurarea sălii Teatrului Municipal
„Traian Grozăvescu”, care a primit o nouă înfăţişare în urma unor ample
lucrări de reabilitare. 

Au fost prezenţi doi oaspeţi de seamă, IPS Ioan Selejan - Mitropolitul
Banatului şi Titu Bojin - Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, care au
onorat invitaţia primarului Francisc Boldea, consilieri locali, prelaţi, per-
sonalităţi locale precum şi un numeros public.

Primarul Francisc Boldea a ţinut o scurtă alocuţiune, în care a subliniat
importanţa pe care municipalitatea o manifestă faţă de sporirea zestrei
edilitare a oraşului şi pentru continuarea şi dezvoltarea vocaţiei culturale
a oraşului şi intenţia de a continua modernizarea interiorului teatrului,
prin amenajarea în perioada următoare a balconului, a scenei şi a foaie-
rului precum şi prin modernizarea Galeriei ”Pro Arte” şi amenajarea Casei
Bredicenilor.  Edilul şef l-a invitat apoi pe scenă pe Mitropolitul Banatu-
lui, IPS Ioan Selejan care a adresat un cuvânt celor prezenţi, exprimându-
şi aprecierea faţă de sprijinul pe care autorităţile locale îl acordă
fenomenului cultural.

În continuare, cele trei formaţii reprezentative ale Casei de Cul-
tură a Municipiului, respectiv Corul „Ion Vidu”, Ansamblul Folcloric
„Lugojana” şi Trupa de Teatru au oferit publicului un frumos spectacol.

După reabilitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie şi moder-
nizarea cinematografului,
acum, la 115 ani de la edi-
ficarea teatrului, lugojenii
sunt invitaţi la spectacole
într-o sală modernă şi func-
ţională care să completeze
actul artistic cu o atmosferă
îngrijită şi civilizată.

Adriana Ianăş
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea agendei acţiunilor cultural – educative pe anul 2015 pro-

puse pentru a fi cofinanţate din  bugetul local din Capitolul 51.02 “ Autoritate
executivă” şi Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. – Se aprobă agenda acţiunilor cultural – educative pe anul 2015 propuse pentru a

fi cofinanţate din bugetul local Capitolul 51.02 “Autoritate executivă” şi Capitolul 67.02 “Cultură,
recreere şi religie”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Îndeplinirea prevederilor  prezentei  hotărâri se încredinţează Biroului management
proiecte, programe.

Nr. 39 din 30.04.2015
Anexă la

H.C.L. nr. 39 din 30.04.2015

Agenda acţiunilor cultural-educative pe anul 2015 
cofinanţate din bugetul local din Capitolul 51.02 “ Autoritate executivă” şi 
Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”

Cap. 51.02. 
Organizarea manifestărilor prilejuite de ”Ziua Eroilor” – 4.000 lei
Acţiuni de comemorare a Eroilor de către Asociaţia ”Cultul Eroilor” – 7.000 lei
Acţiuni de comemorare a unor evenimente naţionale şi internaţionale ale Asociaţiei naţionale a

cadrelor militare în rezervă şi retragere, filiala Lugoj – 7.000 lei
Acţiuni specifice Asociaţiei de Proprietari Lugoj – 2.000 lei

Cap. 67.02.05 
Organizarea manifestărilor prilejuite de ”Ziua Copilului” – 6.000 lei 

Cap. 67.02.50 
Acţiuni şi activităţi specifice Asociaţiei cultural-ştiinţifice ”Pasărea Măiastră” – 5.000 lei 
Organizarea Festivalului de cântare religioasă ”Pe Tine Doamne Te lăudăm”, organizat de Pa-

rohia ”Învierea Domnului” – 2.000 lei

Cap. 67.02.06 
Hramul Bisericii ”Sf. Arh. Mihail şi Gavril” – 3.000 lei
Hramul Bisericii ”Pogorârea Sf. Duh” – 3.000 lei
Hramul Bisericii Ortodoxe Tapia – 2.000 lei
Hramul Bisericii Ortodoxe Măguri – 3.000 lei

HOTĂRÂREA
privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din
27.05.2009 privind aprobarea Regulilor generale privind condiţiile de func-
ţionare a unităţilor de comerţ şi prestări servicii pe raza municipiului Lugoj 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 
I. – Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009 privind

aprobarea Regulilor generale privind condiţiile de funcţionare a unităţilor de comerţ şi prestări ser-
vicii pe raza municipiului Lugoj, prin înlocuirea anexei cu anexa la prezenta hotărâre.

II.. – La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din
28.03.2013 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009
privind aprobarea Regulilor generale privind condiţiile de funcţionare a unităţilor de comerţ şi pres-
tări servicii pe raza municipiului Lugoj .

III. - Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei economice.
Nr. 43 din 30.04.2015

Anexă 
la HCL nr. 43 din 30.04.2015

ANEXA nr.2
1. Amplasamente pentru activitatea de comerţ stradal cu îngheţată:

- Str. Mocioni
- Spl. Brediceanu
- Str. Huniade
- Piaţa agroalimentară “Timişul”
- Piaţa I.C. Drăgan
- Str. Făgetului,
- Parcul George Enescu
- Parcul Copiilor

2.  Amplasamente pentru activitatea de comerţ stradal cu vată de zahăr, aca-
dele, popcorn:
- Parcul George Enescu
- Parcul Copiilor
- Cartierele de blocuri
- Spl. Brediceanu

3.  Amplasamente pentru activitatea de comerţ stradal cu pâine şi produse de panificaţie:
- Spl. Brediceanu
- Piaţa agroalimentară “Timişul”
- Str. Huniade

4.  Amplasamente pentru activitatea de comerţ stradal cu ziare:
- Spl. Brediceanu
- Str. Huniade
- PiaţaVictoriei
- Piaţa agroalimentară “Timişul”

5. Amplasamente pentru activitatea de comerţ stradal cu bilete loz în plic, BINGO:
- Str. Mocioni

6. Amplasamente pentru activitatea de alimentaţie publică:
- Piaţa agroalimentară “Timişul”
- Piaţa Obor

7. Amplasamente pentru activitatea de comerţ cu apă plată şi sifon:
- Micro 2, str. I. Huniade )lânga staţia de taxi
- Cartier Cotu Mic, lângă fostul magazin Comtim
- Cartier Micro IV, str. Nera, în faţa fostei pieţe

HOTĂRÂREA
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele
vârstnice instituţionalizate la Căminul pentru persoane vârstnice din ca-

drul Complexului “Sfântul Nicolae”
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E :
Art.1. - Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vâr-

stnice instituţionalizate la Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului
“Sfântul Nicolae” la 546 lei/persoană/ lună.

Art.2.  – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.05.2015, dată
la care se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 27.03.2014 privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice instituţionalizate la Că-
minul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului “Sfântul Nicolae”.

Nr. 41 din 30.04.2015

HOTĂRÂREA
privind aprobarea cofinanţării unor publicaţii  pe anul 2015 din  bugetul
local Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”

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

Art.1. - (1) Se aprobă cofinanţarea unor publicaţii pe anul 2015 din bugetul local
Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază
de acte doveditoare conform legii.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
economice şi Biroului management proiecte, programe.

Nr. 40 din 30.04.2015
Anexă la

H.C.L. nr. 40 din 30.04.2015
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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  

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

organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcţia Administraţie
Publică Locală, după cum urmează:

1. În cadrul Biroului Juridic:
- CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional DEBUTANT  - 2 posturi 

2. În cadrul Compartimentului Informatică, Serviciul Relații cu Consiliul
Local:

- INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT
- INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT 

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

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

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare

de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  
ştiinţe juridice, specializarea drept – pentru funcțiile publice de execuție vacante
din cadrul Biroului Juridic;

l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul in-
formatic – pentru funcțiile publice de execuție vacante din cadrul Compartimen-
tului Informatică;

l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Informatică, de Inspec-
tor, clasa I, grad profesional Asistent – 1 an;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.06.2015, ora 1000, iar interviul

se va susţine în data de  22.06.2015, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului
Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului
Lugoj, Biroul Resurse Umane până la data de 03.06.2015. 

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

Federaţia Asociaţiilor de
Proprietari Lugoj informează

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 34/2015 pentru comple-
tarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari care a intrat în vigoare de
la data de 15.03.2015:

Articol unic.
La articolul 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organi-

zarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările
ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu urmă-
torul cuprins:

„g) informarea trimestrială, în scris sau prin poşta electronică, a
proprietarilor, membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia
financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări
şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi
contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprie-
tari.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respec-
tarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Româ-
niei, republicată.

Vasile Lazăr
Preşedinte F.A.P.L.

Activităţi de informare 
şi educaţie preventivă 

cu tematică de protecţie civilă
Compartimentul Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Municipiului

Lugoj a organizat mai multe activităţi cu caracter de  informare în do-
meniul Protecţiei Civile, la care au participat elevi de la colegiile şi
școlile gimnaziale din Municipiul Lugoj.

La concursul cu tematică de protecţie civilă, pe locul I la licee s-a
clasat echipa Colegiului Tehnic ,,Valeriu Branişte” condusă de profe-
sor Sorin Borca, iar la gimnazii echipa din cadrul Școlii Gimnaziale
nr. 2 condusă de profesor Viorica Corneanu.

În data de 28 mai 2015, la Colegiul Silvic ,,Casa Verde” din
Timișoara va avea loc etapa judeţeană a concursului cu tematică de
protecţie civilă ,,Cu viaţa mea apăr viaţa”, având trei probe, una teo-
retică şi două practic-aplicative.

Cu sprijinul autorităţilor locale, Municipiul Lugoj va fi reprezentat
la acest concurs de cele două instituții școlare amintite mai sus.

Mustaţă Aurelian
Compartiment Protecţie Civilă
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Vineri, 22 mai,  
ora 17.00 – Mad Max: Drumul Furiei (3D)     
ora 17.30 -  Chappie  (2D)                               s  
ora 20.00 – Mad Max: Drumul Furiei (3D)     
ora 20.30 -  Secretul lui Adaline (2D)               

,  
ora 10.00 – Annie (2D)                                      
ora 17.00 – Mad Max: Drumul Furiei (3D)     
ora 17.30 -  Chappie  (2D)                               s  
ora 20.00 – Mad Max: Drumul Furiei (3D)     
ora 20.30 -  Secretul lui Adaline (2D)               

,  
ora 10.00 – Annie (2D)                                     sal  
ora 17.00 – Mad Max: Drumul Furiei (3D)     
ora 17.30 -  Chappie  (2D)                               s  
ora 20.00 – Mad Max: Drumul Furiei (3D)     
ora 20.30 -  Secretul lui Adaline (2D)               
Joi, 28 mai,  
ora 17.00    Mad Max: Drumul Furiei (3D)     
ora 17.30 -  Chappie  (2D)                               s  
ora 20.00 -  San Andreas(3D)                           
ora 20.30 -  Secretul lui Adaline (2D)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ri ale filmelor: 
MAD MAX: DRUMUL FURIEI 
Regia 
George Miller 
Cu 
Tom Hardy, Charlize Theron 
Gen film 

, , SF,  

mul 
 

 
 
SECRETUL LUI ADALINE 
Regia 
Lee Tolland Krieger 
Cu 
Blake Lively, Harrison Ford 

-i din 
-

-
totdeaun  
 
CHAPPIE 
Regia 
Neill Blomkamp 
Cu 

, Sharlto Copley, , Dev Patel 

noi programe, care l-

actuala sta
 

 
ANNIE 
Regia 

  
Cu 

, Cameron Diaz,  
 

- 
- -o 

 

Programul  săptămânal 
al Cinematografului „Bela Lugosi”

După vara fierbinte a lui
2014 în care lotul voleibalistic
al Clubului Sportiv Munici-
pal Lugoj a fost remaniat în
proporție de 70 la sută, cu un
nou staff tehnic alături de gru-
pul constituit, obiectivul secției
de volei în noul campionat –
unul care se anunța și s-a dove-
dit mai puternic decât prece-
dentele – a fost păstrarea
Lugojului în prima ligă. Lucru
asigurat de calificarea în Play-
Off, între primele opt echipe
ale țării, reușită a lugojencelor
înregistrată în penultima etapă
a returului, în urma unei me-
morabile victorii la Iași, în fața
Penicilinei.

Cu evoluții foarte bune pe
teren propriu în fața echipelor
de valoare apropiată având
același obiectiv, încheiate toate
cu victorii (contra Universității
Cluj, Universității  Craiova,
C.S.M. Satu Mare, Penicilina
Iași și Unic Piatra Neamț),
sportivele pregătite de experi-
mentatul tehnician Valerijan
Luka au evitat la potou
prezența în zona periculoasă,

aducându-le suporterilor un
premiu meritat, în concordanță
cu atașamentul pe care, etapă
de etapă, aceștia l-au demons-
trat prin prezența în tribunele
Sălii Sporturilor.

De asemenea, voleibalistele
Lugojului au eliminat în opti-
mile Cupei României pe CSM
Satu Mare și în sferturi Medi-
cina Târgu-Mureș, obținând o
spectaculoasă calificare în
Turneul Final, de unde s-au
întors cu bronzul competiției.

Ținând cont de nivelul de
organizare și, implicit, valoare al
colegelor din întrecerea primei
ligi feminine, o performanță de-
osebită a tinerei echipe a C.S.M.
Lugoj. Un lot care, cu probabi-
lele modificări necesare în inter-
sezon, va aduce și în 2015 –
2016 suporterii la sală și
satisfacții celor care au susținut
activitatea la nivelul elitei: spor-
tive, antrenori, conducători, su-
porteri, precum și susținători
materiali ai vieții echipei: Pri-
măria Lugoj, Consiliul Local,
Consiliul Județean Timiș și
sponsori. Entități cărora familia
voleiului de la C.S.M. Lugoj le
mulțumește într-un final de
drum reușit, după care ur-
mează, notabil, al șaselea sezon
consecutiv în Liga A1.

Play-Out
Universitatea Craiova și

Universitatea Cluj au reușit să-
și păstreze pozițiile în prima
ligă, după ce au tranșat în fa-
voarea lor jocurile disputate în
sistem trei victorii din cinci
meciuri cu Penicilina Iași și
C.S.M. Satu Mare, care au re-
trogradat în Divizia B.

Dan H. Brudiu

Volei – CSM Lugoj  final de sezon reuşit

 
 
Finala  1-2                      
 -  
 -  
             Scor general:  3: 0 - Volei Alba Blaj – na  
                                             C.S.M. Târgovi te -  
 Finala  3-4                      
 -  
 -  
         Scor general:  3:1 – C.S.M. Bucure ti – bronzul campionatului na ional     
                                         tin – locul IV 
          
 Finala  5-6                      
 –   
  -  
 
         Scor general:  3:0 – Dinamo  Bucure ti – locul cinci      
                                         Medicina Tg.Mure  – locul ase      
   Finala  7-8                                    
   –  
   –   
                  Scor general:  2:1    
 
 
 
 
 

Finalul de sezon îi găsește
pe fotbaliștii lugojeni într-o
formă sportivă de invidiat, re-
zultatele fiind pe măsură. În
urma confruntării cu Pandurii II
Târgu Jiu (partida disputată la
Rovinari), Vulturii au obţinut
cea de-a opta victorie consecu-
tivă în seria IV din Liga III, în
condițiile în care poziția a patra

în clasament era matematic asi-
gurată.

Într-un clasament al rezulta-
telor obținute în returul campio-
natului, formația antrenată de
profesorii Cosmin Petruescu și
Claudiu Jivulescu, precum și de
Micșa Sorin – antrenor cu por-
tarii, se situează pe locul se-
cund, la doar un punct în urma

UTA Bătrâna Doamnă din
Arad.

Disciplina și munca sunt
principalele arme folosite în
obținerea rezultatelor pozitive
din ultima perioadă de timp. Cu
răbdare, seriozitate și profesio-
nalism, antrenorii lugojeni au
demonstrat că se poate forma o
echipă care să readucă publicul
la stadion.

Trebuie știut faptul că se
acordă o atenție deosebită
formației secunde a clubului,
deoarece prin intermediul aces-
teia se promovează tinerii din
propia pepinieră.

Nimic nu este întâmplător,
se lucrează pe termen scurt,
mediu și lung. Ar mai fi de asi-
gurat o serie de nevoi, dar
există speranțe ca rezultatele
obținute să ”motiveze” pe cei
ce pot să finanțeze echipa, în
acest fel asigurându-se un cli-
mat de liniște și siguranță nece-
sar performanței.

Marius Maier

Fotbal Liga a 3-a 
Vulturii aproape de podium 


