
Manifestări 
dedicate 

Zilei 
Municipiului

Lugoj

Revelionul
în 

aer liber
pag. 5 pag. 8

Lucrările de
investiţii din
municipiu
aproape de
final 

pag. 3

Nr. 79, decembrie 2015

De câțiva ani, la început de decem-brie a devenit deja tradiționalăinițiativa municipalității de a oferi ti-nerilor din oraș posibilitatea de a pe-trece într-un mod placut și sănătos,afară la aer, o parte din timpul lor liber.   Astfel, sâmbătă, 5 decembrie, laora 11.00, s-a deschis patinoarul înaer liber din municipiul Lugoj, am-plasat ca şi în anii trecuți, în Parcul”George Enescu”. În ziua deschiderii,accesul pe patinoar a fost gratuit, iarpatinele au fost închiriate pe bazaunui act de identitate.Programul de funcționare a pati-noarului este de luni până vineriîntre orele 10ºº – 21ºº, iar sâmbătăşi duminică între orele 10ºº– 22ºº.Începând de duminică, 6 decem-brie, se percep următoarele taxe:
l Pentru accesul pe patinoar se

percepe o taxă de 5 lei de per-soană/oră;
l Pentru închirierea patinelorse percepe o taxă de 5 lei pe serie şipereche.Anul acesta sunt puse la dispozi-ția doritorilor 140 de perechi de pa-tine.Încă din primele zile s-a înregis-trat o prezență numeroasă a tineri-lor la patinoar,  fapt îmbucurător,dacă ținem seama că activitățile înaer liber sunt benefice pentru orga-nism şi sănătate. Venirea vacanței desărbători va oferi și mai mult timpliber copiilor, iar patinoarul a deve-nit deja o opțiune atractivă pentru ti-neri, astfel că organizatorii suntpregătiți să primească un numărcrescut de participanți.

Aurel Jurubiţă

S-a deschis patinoarul din oraşS-a deschis patinoarul din oraş



decembrie 2015

                    Apărută în ultimii ani caefect al mobilității forței de muncă pepiața europeană, problematica copii-lor cu părinți plecați la muncă în stră-inătate a reprezentat un domeniu acărui reglementare a făcut obiectulunor demersuri concrete aleautorităților competente din dome-niul protecției drepturilor copilului.Din punct de vedere legislativ, prinmodificările aduse în anul 2013 Legiinr. 272/2004 privind protecția șipromovarea drepturilor copilului afost introdusă o secțiune destinatăacestei categorii de copii, respectiv”Protecția copilului cu părinți plecațila muncă în străinătate”.                    Recent, în luna septembriea acestui an, Guvernul României a

aprobat o hotărâre care completeazăprocedura de monitorizare a modu-lui de creștere și îngrijire a copiilor cucel puțin un părinte plecat la muncăîn străinătate, serviciile de care aceșticopii pot beneficia precum și modulde lucru al autorităților publice cuatribuții în domeniul asistenței so-ciale și protecția copilului. Completă-rile legislative au în vedere aprobareaunor instrumente unitare la nivelnațional privind identificarea și mo-nitorizarea situației tuturor copiiloraflați în situația de risc de separarede familie, inclusiv a copiilor ai cărorpărinți sunt plecați la muncă în stră-inătate, precum și de reglementaredetaliată a etapelor și respon -sabilităților ce revin autorităților pu-

blice în aceste cazuri.Modificările aduse vizează înprincipal următoarele aspecte:-  sprijinirea și eficientizarea proce-sului de identificare a tuturor copiii-lor cu părinți plecați la muncă înstrăinătate, precum și a celor care aurevenit în țară după o experiență demigrație de cel puțin 12 luni. Astfel,sunt menționate modalitățile con-crete prin care unitățile școlare și ser-viciile publice de asistență socialătrebuie să colaboreze în sprijinulacestei categorii de copii;-  serviciul public de asistență socialăva solicita în ultimul trimestru al fie-cărui an unităților școlare aflate peraza lor administrativ-teritorială,informații cu privire la copiii:

- cu un singur părinte plecat înstrăinătate;- cu ambii părinți plecați în străină-tate;- cu părintele unic susținător plecatîn străinătate;- reveniți în țară după o experiențăde migrație de cel puțin 12 luni.-  unitățile școlare vor trimite ser-viciului public de asistență socială lis-tele nominale cu toți copiii aflați înaceste situații, în cel mult 15 zile dela solicitare. Listele vor cuprinde, deasemenea, datele personale și adre-sele de domiciliu ale copiilor și ale fa-miliilor acestora;  - după primirea datelor, serviciulde asistență socială are obligația de ase deplasa la domiciliul copilului și de

a verifica dacă părintele plecat înstrăinătate a notificat, conform legii(cu minimum 40 de zile înainte de apărăsi țara), plecarea sa precum șidesemnarea unei persoane eligibilepentru îngrijirea copilului. Pentru a fi eligibilă, o per-soană trebuie să fie majoră, să facăparte din familia extinsă și să înde-plinească toate condițiile materialeși morale necesare creșterii și în-grijirii unui copil. În plus, persoanacare se ocupă de creșterea și îngri-jirea copilului are obligația de afurniza datele de contact alepărinților plecați în străinătate șide a face dovada menținerii legătu-rilor cu aceștia.
Călin Bublea

În atenția părinților care intenționează să plece la muncă în străinătate

În organizarea ForumuluiDemocratic al Germanilordin Județul Caraș-Severin, alAsociației Germane de Cul-tură și Educație a AdulțilorReșița, a Bibliotecii Județene„Paul Iorgovici” Caraș-Seve-rin și a Bibliotecii Germane„Alexander Tietz” din Reșița,joi, 3 decembrie 2015, înce-pând cu ora 16.00, în coche-tul sediu al BiblioteciiGermane reșițene a avut locun concert instrumental sus-ținut de elevi și profesori dela Şcoala Gimnazială de Mu-zică „Filaret Barbu” dinLugoj. Şi-au dat concursul:Patricia Roșca (cl. a II-a pian,prof. Ramona Crina), AndreiBecheru (cl. a III-a vioară,prof. Remus Lața), SaloméStan (cl. a VI-a vioară, prof.Lavinia Furdui), Filip-Eduard

Iacob (cl. a VII-a pian, prof.Constantin-T. Stan) și profe-sorii Lavinia Furdui și Ra-mona Crina, cu un programalcătuit din opusuri semnatede Robert Douglas Kerr, Frie-drich Burgmüller, Dmitri Ka-balevski, Georg FriedrichHändel, Carl Maria vonWeber, Frédéric Chopin,Andy Ralls, Ludwig van Beet-hoven, Anatoli Komarowskiși Petre Ţipordei.Impecabila organizare(datorată domnului ErwinJosef Ţigla, membru al Uni-unii Scriitorilor din România,președintele Forumului De-mocratic al Germanilor dinJudețul Caraș-Severin, dom-nului ing. Cristian PaulChioncel și doamnei ClaraMaria Constantin, managerulBibliotecii Județene „Paul

Iorgovici” din Reșița), selec-tul public, entuziast și recep-tiv la mirajul sonoritățilormuzicii culte instrumentale,excepționala pianină pusă ladispoziția interpreților aufost ingredientele care auconferit strălucire spectaco-lului. În această ambianță, afost parafat un contract departeneriat între BibliotecaGermană „Alexander Tietz”(semnat de Erwin Josef Ţiglași Cristian Paul Chioncel) șiŞcoala Gimnazială de Muzică„Filaret Barbu” din Lugoj(prof. Lucian Costi, directo-rul instituției, și prof. dr. Con-stantin-T. Stan, membru alUniunii Compozitorilor șiMuzicologilor din România,inițiatorul și coordonatorulproiectului).
Dr. Constantin-T. Stan

Parteneriat între Şcoala Gimnazială de Muzică
„Filaret Barbu” din Lugoj și Biblioteca Germană

„Alexander Tietz” din Reșiţa

Revelionul Seniorilor 2016 Direcția de Asistență Socială Comunitară în colaborare cu Primăria MunicipiuluiLugoj organizează în data de 01.01.2016 „ Revelionul seniorilor”.Persoanele vârstnice care doresc să participe la Revelionul Seniorilor 2016, pot pro-cura invitațiile în data de 17 decembrie 2015, începând cu ora 8.00, de la Teatrul Municipal”Traian Grozăvescu”.Cei care vor intra în posesia invitațiilor sunt așteptați să participe într-o atmosferăsuperbă la sărbătorirea trecerii într-un an nou, cu cântec, joc și voie bună.
Călin Bublea

Din partea Direcției
de Impozite și Taxe

Ca urmare a adoptării Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, începând cu data de01.01.2016 vor exista modificări privind declararea și modul de calcul al impozitelor și ta-xelor.În consecință înștiințăm persoanele juridice care dețin imobile în proprietate că auobligația ca până la 31.03.2016 să depună declarațiile pe clădiri la care vor anexa un extrasde carte funciară.Persoanele fizice care dețin în proprietate spații nerezidențiale sau mixte, au obligația capână în data de 31 martie 2016 să depună declarațiile pe clădiri însoțite de acte din care sărezulte destinația clădirii, suprafața clădirii sau încăperii cu destinație nerezidențială (raportde evaluare, contracte de închiriere, contracte de comodat, extrase de carte funciară sau al-tele). Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fi-zice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1%, asupra valorii im-pozabile a clădirii.Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clă-diri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii stabilite printr-un raportde evaluare, sau valorii unei clădiri noi construite sau dobândite în ultimii 5 ani.În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor ante-rioare, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile, deter-minate conform art. 457 din Codul Fiscal.Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților admi-nistrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, dupăcaz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, carereprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de adminis-trare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. Taxa pe clă-diri/terenuri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni dinperioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, în-chiriere, administrare ori folosință.În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoriade folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește cu tariful cores-punzator categoriei de folosință curți-construcții. Pentru terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință, pentrusuprafetele de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește cu tariful co-respunzător categoriei de folosință “terenuri cu construcții”, iar, pentru suprafața care de-pășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilește, cu tariful corespunzător categorieide folosință înregistrate.Modificările prezentate se vor aplica începând cu data de 01.01.2016.Încasarea impozitelor și taxelor va începe din data de 11.01.2016.

ANUNȚPrimăria Municipiului Lugoj scoate la licitație în data de 20.01.2016, ora 15:00, în vedereaînchirierii, un număr de 6 boxe în Bazarul Pieței Lugoj, pentru desfășurarea activității de co-merț. Dosarele pentru înscrierea la licitație se primesc până la data de 15.01.2016, ora 10:00.Caietele de sarcini și relații suplimentare se pot obține la Primăria Lugoj, camera 112.
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În cadrul programului dereabilitare a străzilor, au fostîncheiate lucrările de asfal-tare pe străzile Romulus, Spi-nanței, 1 Mai, Panselelor, VladŢepeș și Remus. Dintre cele11 străzi din următorul lot ceurmează a fi asfaltat, respec-tiv străzile: Bega, Plopilor, Şte-fan Octavian Iosif, Bobâlnei,Jiului, Bistrei, Barițiu, Odo-bescu, Grigorescu, Dorobanți-lor și Partizanilor a fostasfaltată doar strada Bega, șidacă vremea va permite vor fidemarate lucrările și pe stră-zile Şt. O. Iosif și Bobâlnei,programul urmând să conti-nue și în cursul anului urmă-tor. În cadrul programului dedalare a trotuarelor s-au în-cheiat lucrările pe străzile  Ol-

tului și Narciselor și în Cartie-rul Micro I, unde au fost da-late cele două alei principaleși intrările de la blocuri pre-cum și legătura cu trotuarul. Afost dalată o porțiune de aleeîn Parcul Prefecturii și curteaGrădiniței PN 13 de pe stradaBucegi și intrarea la sala dejudo. Au fost de asemenea fi-nalizate și lucrările de dalarea trotuarului de pe strada Ep.dr. Ion Bălan, între Bisericaortodoxă “Învierea Domnului”și strada Paul Chinezu, pre-cum și a trotuarului din PiațaJ.C. Drăgan de la intersecția custrada Someșului până laPodul de Fier și de pe cealaltăparte a străzii în dreptul Pala-tului Bejan. Programul de da-lări se va încheia odată cufinalizarea lucrărilor de pe

străzile Siretului și Ştrandului(pe partea rămasă).La final se află și progra-mul de reabilitare a trotua-relor prin asfaltare dinmunicipiu. Până în prezenta fost finalizată asfaltareatrotuarelor de pe străzile:Smârdan, V. Babeș, Paul Chi-nezu, Casian Munteanu, Ti-mișului, Pescarilor, Zorilorși Al. Vlahuță, Nicolae Titu-lescu, Jabărului, în aceastăsăptămână urmând să se în-cheie și asfaltarea trotuaru-lui de pe Splaiul Sporturilor.Este în curs și reabilita-rea Casei Bredicenilor undeau fost finalizate lucrărilela structura de rezistență,și în prezent se lucrează lafinisări.   
Aurel Jurubiţă

Lucrările de investiții din municipiu aproape de final

Începând din data de 26 noiembrie 2015, s-au înregistrat mai multe acte de vandalism asu-pra unor instalații de iluminat festiv și asupraunor obiecte de mobilier stradal (coșuri degunoi și bănci) aflate pe raza municipiului Lugoj.Distrugerile constau în tăierea cablului dealimentare a perdelelor luminoase și sustra-gerea perdelelor luminoase (spl. 1 Decembrie1918), tăierea unor perdele luminoase pe spl.C. Brediceanu și spl. Tinereții. Distrugeri aleunor instalații de iluminat festiv au avut loc șipe str. A. Mocioni, spl. C. Coposu și în Piața Vic-

toriei, în fața primăriei. De asemenea au fost vandalizate coșuri degunoi și bănci stradale amplasate în ParculPoștei și Parcul Prefecturii și a fost distrusfoișorul din cartierul Stadion I.Ca urmare a acestor acte de vandalism șidistrugeri, Primăria Municipiului Lugoj aînștiințat Poliția Municipiului Lugoj și PolițiaLocală. Persoanele care vor fi identificate caautori ai acestor acte de vandalism vor fi trasela răspundere conform legilor în vigoare. 
Aurel Jurubiţă

Acte de vandalism în municipiul Lugoj

ANUNȚPrimăria Municipiului Lugoj scoate la licitație în data de 20.01.2016, ora 11:00, în vedereaînchirierii, o căsuță în Parcul Copiilor pentru desfășurarea activității de comerț. Dosarele pentru înscrierea la licitație se primesc până la data de 15.01.2016 ora 10:00.Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține la Primăria Lugoj, camera 112. 

Miercuri, 2 decembrie2015, la ora 17.00, a avut locfestivitatea de inaugurare asălii de judo de pe strada Bu-cegi nr. 39. Evenimentul a consfințit fi-nalizarea lucrărilor la proiec-tul de extindere și moder -nizare a sălii de judo, proiectîn cadrul căruia au fost con-struite vestiare, dușuri, gru-puri sanitare și spații ad -ministrative. De asemenea afost instalată o centrală ter-mică fiind astfel asigurată în-călzirea sălii și apă caldăcurentă la dușuri. Intrarea lasală a fost pavată cu dale. Va-loarea totală a lucrărilor a fostde circa 124.400 lei.Sala va fi utilizată de cătresportivii din cadrul ClubuluiSportiv Şcolar Lugoj.
Aurel Jurubiţă

Sala de judo beneficiază
de noi facilităţi

Vineri 18.12.2015 începând cu orele12:00 în Sala de Consiliu a Primăriei Mu-nicipiului Lugoj, va avea loc festivitatea depremiere a sportivilor și antrenorilor ce auobținut rezultate deosebite în anul 2015.Conform Regulamentului de premiere alsportivilor și antrenorilor, ce a fost apro-bat prin HCL nr. 39/28.02.2007, cu modi-ficările ulterioare, vor fi  premiați 106 de

sportivi și 15 antrenori de la C.S.Ş. Lugoj,C.S.M. Lugoj, C.S.H.F. „Maraton ’93” Lugoj,C.S. Moto Extrem Lugoj și C.S. C&C MotorRacing Team Lugoj, ce au obținut perfor-manțe deosebite în competițiile naționaleși internaționale, suma totală alocată deConsiliul Local Municipal Lugoj fiind de53.500 lei.
Tiberiu Olteanu

Gala Sportului Lugojean – 2015

Primăria MunicipiuluiLugoj și Consiliul Local Lugojcontinuă programul de acor-dare a burselor municipale.În conformitate cu Regula-mentul de acordare a burse-lor municipale, aprobat deConsiliul Local MunicipalLugoj, pentru înscrierea înprogram este necesar ca ele-vii din clasele V-XII să parti-cipe la cel puțin o activitateextracurriculară.În funcție de specificul acti-vităților extracurriculare des-fășurate de elevi, burselemunicipale sunt divizate îndouă categorii – burse muni-cipale civic-culturale și bursemunicipale sportive, fiecaredintre acestea având câte treisubcategorii: de excelență - învaloare de 100 lei/lună, deperformanță - în valoare de75 lei/lună și de merit - în va-loare de 50 lei/lună.Elevii care s-au înscris înprogram au optat pentru ca-tegoria de bursă, iar departa-jarea lor pe subcategorii s-arealizat pe baza notei finaleobținute, conform unui algo-ritm de calcul, din performan-țele educaționale și activi-tatea extracurriculară.Pe baza situațiilor trans-mise de Consiliile de Adminis-trație ale unităților de învăță-

mânt de stat de pe raza muni-cipiului, Primăria Lugoj aaprobat acordarea următoa-relor categorii de burse muni-cipale: 45 de burse civic-cul-turale, din care 15 burse deexcelență, 15 burse de perfor-manță, 15 burse de merit, res-pectiv 26 de burse sportive,din care 12 burse de exce-lență, 11 burse de perfor-manță și 3 burse de merit.Suma totală alocată burse-

lor municipale pentru semes-trul II al anului școlar 2014-2015 este de 27.750 lei, dincare 16.875 lei pentru burselemunicipale civic-culturale și10.875 lei pentru bursele mu-nicipale sportive.Festivitatea de acordare aburselor municipale a avutloc luni, 14 decembrie, de laora 13.00, la Teatrul „TraianGrozăvescu”.
Aurel Jurubiţă

Burse municipale pentru
elevii lugojeni
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Prof. A. E. Peteanu teoretizează în lucrarea sa de doctorat, Poezia poporală română dinjudețul Caraș - Severin” (Lugoj, 1921), aflată în manuscris în arhiva Muzeului de Istorie, Etno-grafie și Artă Plastică din Lugoj, rolul creației populare în folosul ideologiei naționale, o men-talitate afină spiritului european al vremii. La baza acestei teorii fundamentale declanșată cumulți ani înainte (înca din perioada romantică), stau o multitudine de factori, cel mai importantfiind cel al profilului specific comunităților bănățene, în care lumea satului reprezenta princi-pala dimensiune sociologică. Astfel, în capitolul I al tezei sale de doctorat,  prof. Peteanuafirmă:”… doinele, depozitarul simțirilor neamului românesc greu încercat, ... în cari se reflec-tează toate suferințele…. oropsitului nostru popor romînesc, purtat în veacuri cu uimitoaretărie….” (p.33)..Repertoriul vizat din zona acoperită de culegere, era, așa cum precizează și titlul („Doinedin Banat”), cel al producțiilor cu caracter liric. Este clar în cazul de fața, că profesorul A.E.Pe-teanu a intentionat doar culegerea de lirică populară, inexistența în manuscris a celorlalte ge-nuri (basme, strigături) nu poate fi explicată decât prin faptul că el nu a urmărit adunareaîntregului repertoriu folcloric, vizându-l în exclusivitate  pe cel cu caracter liric. Cantitatea ma-terialului cules este una impresionantă - 750 de doine, ceea ce demonstrează, o data în plus,ponderea reală a liricii în contextul general al folclorului bănățean, putându-se scruta cuușurință una din laturile originalității noastre identitare. Avem ferma convingere asupra profesionalismului și severității autorului care a redat ver-siunea autentică a materialelor, neintervenind asupra lor cu niciun fel de mijloace filologice.Astfel, descoperim realitatea artistică vie a Banatului din urmă cu un secol  și specificul stilistical folclorului acesteia. Aprecierea realistă a calităților lucrării, trebuie să țină cont și de unele minusuri precumlipsa transcrierii fonetice. Aurel E. Peteanu nu a folosit transcrierea fonetică, fiind probabil in-teresat, din perspectiva folcloristului, de a finalza colecția, evitând îndepărtarea de acest pro-totip și lăsând în atenția filologilor interesul față de dialectul bănățean, dificil pentru neofiți,semnele diacritice îngreunând lectura textului și riscând să împieteze percepția lui estetică. Lipsa unor date concrete face imposibilă încercarea determinării motivelor și criteriilor ce austat la baza principiilor de culegere și selecție ale textelor sau ale procedeelor de transcriereuzitate. Obișnuit cu rigurozitatea disciplinara a filologiei, A. E. Peteanu notează la finalul fiecăruimaterial cules numele informatorului și al comunei în care au fost culese doinele. În privința cronologizarii materialului, lucrurile sunt extreme de precis determinate, mate-rialul oglindind etapa culegerii  în situația istorica reală. va urma  -
Daciana Vuia

Promovarea și valorificarea  unui fond 
de manuscrise culturale din patrimoniul 

muzeului lugojean (partea a IV-a)
Coşteiu

2. Aşezarea medievală - Situl arheologic cercetat parțial, de către Muzeul de Istorie și Et-nografie Lugoj, în prima jumătate a lunii mai a anului 2004 se află între podul de peste canalulTimiș – Bega și vechiul pod din lemn (funcțional până în anul 2000) în stânga șoselei Lugoj –Timișoara, în locul numit Săceni, la aproximativ 400 m în aval de barajul de pe râul Timiș dela Coșteiu și în amonte cu aproximativ 100 m de vechiul pod din lemn, la aproximativ 80 msud de șosea. Situl a fost deranjat de lucrările desfășurate pentru consolidarea malului dreptcu ocazia regularizării albiei râului Timiș și a întăririi malurilor. Încă înainte de începerea lu-crărilor, de-a lungul timpului, datorită eroziunii naturale a malului au putut fi zărite în albiarâului fragmente ceramice, majoritatea datând din secolul al XVIII – lea. Inițial așezarea nu s-a aflat chiar pe malul râului, deși terenul din stânga râului a fost folosit intens în scop agricolîncă de acum 300 de ani, la o observare mai atentă se pot vedea urmele vechii albii a Timișuluicare s-a aflat cu aproximativ 500 m mai spre sud. Un alt braț al Timișilui, vizibil în zona Lugo-jului pe planurile cadastrale de la sfârșitul secolului XVIII, numit Timișul Mort ocolea Lugojulpe sub poalele Dealului Viilor, pe la nord de oraș, pe sub dealul fostei comune Sâlha, în prezentunificată cu localitatea Coșteiu, și undeva între Coșteiu și Gruni intra în albia Timișului. Din punct de vedere arheologic cercetările au fost extrem de dificile deoarece terasa pe cares-a aflat situl era situată mai jos decât actualul nivel de călcare cu 3,80 m iar lățimea terasei(ce a mai rămas din ea) a fost de aproximativ 3 m. Această terasă s-a erodat de-a lungul tim-pului, o parte a sitului fiind înghițită de ape, încă în anul 1986 pe aici putându-se merge lejercu căruța. Pe terasa superioară, în profilul malului surpat s-a putut vedea nivelul de locuire alsecolului al XVIII – lea suprapus de un strat de nisip aluvionar gros de 1,60 m, ceea ce presu-pune ca așezarea să fi dispărut în urma unei inundații majore, în urma acesteia este posibil caapa să fi băltit în zona sitului. Ca și suprafață așezarea s-a întins de-a lungul malului aproxi-mativ 200 m, iar spre nord au fost găsite fragmente ceramice până aproape de malul canaluluiTimiș-Bega, canal construit la mijlocul secolului al XVIII - lea și care este posibil să fi distrus oparte din așezare, în această zonă terenul fiind mai jos cu aproximativ 1,50 m decât malul dreptal Timișului. Cu siguranță în zona malului drept al Timișului ne aflăm la marginea sudică a așe-zării medievale.Ceramica descoperită în groapă se încadrează în intervalul cronologic cuprins între secoleleal XV – lea și al XVI – lea. Completând informațiile arheologice cu datele documentare și car-tografice din secolele XVI – XVIII putem spune că avem de a face cu vechea așezare medievalăPossa. (Va urma)
Dr. Răzvan Pinca

Cercetări arheologice întreprinse 
de către Muzeul de Istorie 
şi Etnografie Lugoj (IV)

Biblioteca Municipală Lugoj şi Casade Cultură a Municipiului Lugoj au orga-nizat întâlnirea cu scriitorul Dan Florița-Seracin, cu ocazia lansării versiunii înlimba română a romanului “CânteculBernadettei” de Franz Werfel.Romanul a fost prezentat marți, 8decembrie 2015, de la ora 17.00, de prof.Simion Dănilă şi prof. Simona Avram –moderator: Henrieta Szabo – la TeatrulMunicipal “Traian Grozăvescu” Lugoj, în

Sala de Consiliu.Scriitorul şi traducătorul Dan Flo-rița-Seracin a absolvit Universitatea dinTimişoara, Facultatea de Filologie, secțiaromână-germană; este membru al Filia-lei Timişoara a Uniunii Scriitorilor dinRomânia; în anul 2012, a fost distins cu
Premiul pentru Proză a Uniunii Scriitori-lor din România – Filiala Timişoara.  Prozatorul Dan Florița-Seracin a pu-blicat proză scurtă, romane, texte de cri-

tică şi istorie literară, materiale de uz di-dactic, traduceri; volumele publicatesunt: Ultimul episod (proză scurtă), Ti-mişoara, Editura Facla, 1987; Croaziera(roman), Timişoara, Editura Eubeea,1996 (ed. a 2-a revăzută, Timişoara, Edi-tura Anthropos, 2009); Tunelul verde(proză scurtă), Timişoara, Editura Heli-con, 1999; Subiecte (texte literare co-mentate pentru uz didactic), Lugoj,Editura Dacia Europa Nova, 2002; Copiii

lui Cronos (proză scurtă), Timişoara,Editura de Vest, 2003; Amurg timpuriu(roman), Timişoara, Editura Anthro-pos, 2007; Scrisul românesc în Banat.
Lirica interbelică (istorie literară),Lugoj, Editura Nagard, 2010; Întoar-
cere din larg (roman), Timişoara, Edi-tura Anthropos, 2011; A opta treaptă(proză scurtă), Timişoara, Editura He-stia, 2013; traduceri: Franz Werfel,
Cântecul Bernadettei (roman), Timi-şoara, Editura Eurostampa, 2015.

Adriana Weimer 

Lansare de carte la Lugoj

Cunoscutul jur nalist, scriitorşi istoric timi şo rean Ovidiu Foraia fost prezent la Lugoj, pentru adoua oară, cu o carte care in vităcititorul la o călătorie în tre cu tulistoric al Ba natului; recenta cartea lui Ovidiu Forai – “Biserica
Sfântul Gheorghe, prima Ca -
tedrală a Timişoarei” – spunepovestea unui important e dificiude cult care a dispărut, la pro-priu, datorită unei proaste siste-matizări din acele timpuri a

oraşului Timişoara, cartea şiDVD-ul care o însoțeşte repre-zentând succint o istorie în im-agini a vechii biserici dispăruteîn anul 1914, cu puțin timp în-ainte de izbucnirea Primului Răz-boi Mondial; astfel, Ca te dra la “Sf.Gheorghe” din Timişoara a ră -mas în istorie ca fiind prima ca -tedrală a Timişoarei, cu o istorietumultuoasă, cartea fiind poves-tea vechii bisericii din Piața Sf.Gheorghe, cea mai veche piațădin Timişoara.La Lugoj, cartea semnată deOvidiu Forai – “Biserica Sfântul
Gheorghe, prima Ca tedrală a
Timişoarei” (apărută la E ditura“Ariergarda” din Ti mişoara, edi-tură coordonată de scriitorii Da-niel Vighi şi Viorel Marineasa) afost prezentată publicului lugo-jean joi, 26 noiembrie 2015, de laora 18.30, în cadrul “Colțului deCultură” de la En glish Pub Lugoj,şi a fost prezentată de îndrăgitulscriitor şi editor timişorean Vio-

rel Ma ri neasa (directorul EdituriiMarineasa din Timişoara), deprof. Luminița Wallner Băr -bulescu (fosta directoare a Mu-zeului de Istorie, Artă şiEtnografie din Lugoj) şi de prof.Simona Avram; moderator: Hen-rieta Szabo, di rec toa rea Bibliote-cii Municipale Lugoj.Volumul “Biserica Sfântul
Gheorghe, prima Ca tedrală a
Timişoarei” s-a născut din lucra-rea de diplomă a lui Ovidiu Foraişi va fi o carte de referință pentrupatrimoniul capitalei Banatului –Timişoara.Scriitorul Ovidiu Forai a maifost prezent la Lugoj, pentruprima dată, în 27 aprilie 2010, laGaleria “Pro Arte”, cu o carte ex-trem de interesată, tot însoțită deun DVD: este vorba despre cartea„Un castel cu vinuri vechi”, lan-sarea acestei cărți înscriindu-seîn evenimentul „Ziua EdituriiBrumar din Timişoara, la Lugoj”.

Adriana Weimer 

Ovidiu Forai a lansat la Lugoj cartea “Biserica Sfântul
Gheorghe, prima Ca tedrală a Timișoarei”

Biblioteca Municipală Lugojşi English Pub Lugoj au avutdin nou bucuria de a-l avea cainvitat special la Lugoj pe bine-cunoscutul şi îndrăgitul scriitorRadu Paraschivescu – o lansarede carte eveniment; astfel, vi-neri, 27 noiembrie 2015, de laora 19.00, în primitorul spațiual English Pub Lugoj – la „Colțulde Cultură” –, a avut loc o nouăîntâlnire literară şi de suflet cu

scriitorul Radu Paraschivescu(pentru care Lugojul e oraşulde suflet, aici petrecându-şi, înmare parte, vacanțele de varăale copilăriei), cu o dublă lan-sare de carte; Radu Paraschi-vescu a revenit în fațapublicului lugojean cu volu-mele „Muşte pe parbrizul vieţii”şi “România în 7 gesturi”, am-bele cărți apărute la EdituraHumanitas din Bucureşti, în2014 şi 2015. Despre cele douăcărți prezentate la Lugoj şisemnate de Radu Paraschi-vescu – „Muşte pe parbrizul vie-
ţii” şi “România în 7 gesturi” –au vorbit: Simona Avram, ElaIakab şi Dorin Murariu; mode-rator: Henrieta Szabo.Volumul “România în 7 ges-
turi” semnat de Radu Paraschi-vescu a fost lansat în premierăla Târgul de Carte „Gaudea-mus” din Bucureşti, ediția2015. De-a lungul anilor, toate

cărțile de autor semnate descriitorul şi traducătorul RaduParaschivescu, până în 2014 –“Efemeriada”, “Fanionul roşu”, “
Balul fantomelor”, “Bazar
bizar”, “Ghidul nesimţitului”,“Fie-ne tranziţia uşoară”, “Mi-e
rău la cap, mă doare mintea”, “Cu
inima smulsă din piept”, “Dintre
sute de clişee”, “Fluturele
negru”, “Toamna decanei. Con-
vorbiri cu Antoaneta Ra-
lian”, “Astăzi este mâinele de
care te-ai temut ieri”, “Maimuţa
carpatină”, “Noi vorbim, nu gân-
dim”, în plus “Răcani, pifani şi
veterani“ şi “De la Waters la Si-
milea (două cărți la care estecoautor) – au fost prezentateiubitorilor de carte şi de litera-tură din Lugoj, lansări de carteorganizate de Biblioteca Muni-cipală Lugoj, în colaborare cuPrimăria Municipiului Lugoj,Galeria “Pro Arte” Lugoj şi En-glish Pub Lugoj.

Adriana Weimer 

Radu Paraschivescu, cu o dublă lansare de carte la Lugoj
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Primăria Municipiului Lugoj împreună cuCasa de Cultură a Municipiului invită toți lugo-jenii care doresc să treacă în noul an într-o at-mosferă de muzică şi voie bună să petreacăRevelionul în aer liber. Evenimentul va avealoc în Piața Victoriei, în fața clădirii Primăriei.Pentru că în anii trecuți minispectacolul oferitlugojenilor la cumpăna dintre ani s-a bucuratde succes, organizatorii speră ca și ediția dinacest an sa fie una reușită.Petrecerea Revelionului 2015 – 2016 va în-cepe pe 31 decembrie, la ora 22:45, şi se vaprelungi până după miezul nopții. Pentru în-treținerea atmosferei, vor susține concertetrupele Cezar Costescu Fusion Band din Lugoj

și Creedence Clearwater Reborn din Ungaria. Trupa Cezar Costescu Fusion Band este oprezență binecunoscută publicului lugojean,liderul acesteia având o bogată și îndelungatăactivitate muzicală.Trupa Creedence Clearwater Reborn are înrepertoriu coveruri ale legendarei CreedenceClearwater Revival. Liderul trupei, Miklos Ju-risits ne-a declarat: „Am ales trupa Creedence
Clearwater Revival deoarece muzica lor
înveselește publicul și îl face să danseze, dar, bi-
neînţeles, suntem și fani ai formaţiei. Îi
așteptăm cu drag pe lugojeni la concert, să
pășim în noul an împreună pe muzica noastră”.

Augustin Bercean

Revelionul în aer liber
În data de 1 Decembrie2015, la manifestările dedi-cate Zilei Naționale a Româ-niei a luat parte și o delegațiedin orașul înfrățit Jena. Estevorba de Jurgen Haschke,vechi prieten al municipiuluiLugoj și promotor a nenumă-rate proiecte comune și de Jo-chen Daflinger, director alSocietății pentru FormareProfesională și Servicii Socialedin Jena. Oaspeții au fost primițimiercuri, 2 decembrie, ora9.00, la sediul primăriei decătre prof. ing. Francisc Bol-dea, Primarul MunicipiuluiLugoj, care le-a mulțumit pen-tru implicarea în activități be-nefice pentru orașul nostru.Scopul vizitei îl reprezintăprezentarea a trei propuneride proiecte care să fie imple-mentate în colaborare cuinstituții școlare din munici-piul Lugoj.La discuții au luat parte șidirectorii a două instituții deînvățământ din municipiu,

respectiv prof. Cristian Gogu,Liceul Tehnologic „AurelVlaicu” și prof. Silvia Pop, Co-legiul Tehnic ”Valeriu Bra-niște” precum și funcționariipublici de la Biroul Manage-ment, Proiecte, Programe dinprimărie. Două dintre proiecte seadresează programului Eras-mus și vizează, pentru partearomână, instruirea la Jena aunor profesori din cadrul unorcolegii tehnice din Lugoj (pri-mul proiect) și efectuareaunui stagiu de practică la Jena

pentru elevi de la instituții deînvățățământ liceal cu profiltehnic din Lugoj (al doileaproiect). Cel de-al treilea pro-iect implică participarea a 11sportivi (copii de 12-13 ani) dinLugoj și a trei însoțitori la o ta-bără de vară de fotbal în Jena. Şiacest proiect va beneficia definanțare europeană. La acesteproiecte instituțiile școlare dinLugoj partenere vor fi LiceulTehnologic „Aurel Vlaicu”, Co-legiul Tehnic „Valeriu Braniște”și Clubul Sportiv Şcolar Lugoj.
Aurel Jurubiţă

Orașul Jena propune noi proiecte de colaborare 
cu instituții de învățământ din municipiul Lugoj

Ca în fiecare an, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, corul “Ion Vidu”al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de prof. dr. Lucian Onița, vaprezenta duminică, 20 decembrie 2015, de la ora 18.oo, în impozantul Holal Universității Europene Drăgan Lugoj, cu prilejul Sărbătorii naşterii Mân-tuitorului nostru Iisus Hristos şi al Zilei Lugojului, tradiționalul Concert de
Crăciun. Cu un repertoriu deosebit şi extrem de variat, cuprinzând colindeşi cântece de Crăciun din muzica românească şi universală, concertul nostrudoreşte să aducă, ca de fiecare dată, atmosfera magică a Crăciunului în ini-mile tuturor celor prezenți la eveniment.Soliştii concertului vor fi sopranele Ioana Mia Iuga și Maria VirginiaOnița, tenorul  Daniel Zah şi baritonul Bogdan Sărăcin.Pentru întregirea spectacolului sunt invitați să participe, alături de corul lu-gojean, Formația de Muzică de Cameră a Facultății de Muzică din Timișoara,precum și actrițele Teatrului Municipal ,,Traian Grozăvescu” Lugoj, MariaVoronca și Ileana Căprariu. 

Intrarea va fi liberă.
Vă aşteptăm cu drag.

Tudor Trăilă
Coordonatorul Corului “Ion Vidu” Lugoj

Concert de Crăciun 
al corului „Ion Vidu” 

Miercuri, 2 decembrie, de la ora 12.00,la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu”,Primarul Municipiului Lugoj prof. ing.Francisc Boldea a făcut  tradiționala pre-miere anuală a  elevilor olimpici și a pro-fesorilor care i-au pregătit. Au fostrăsplătiți pentru rezultatele deosebite laolimpiadele județene și naționale unnumăr de 90 de elevi și 56 de profesori.Sumele totale primite au fost de 23.700lei pentru elevi și 9.600 lei pentru profe-sori.
Liviu Savescu

Premii pentru olimpicii lugojeni și dascălii lor

La cea de-a IV-a ediție aFestivalului-Concurs „KlavierArt” de la Petroșani (4-5 de-cembrie 2015), Filip-EduardIACOB, elev în clasa a VII-a alŞcolii Gimnaziale de Muzică„Filaret Barbu” din Lugoj, aobținut două premii: premiulII (la categoria sa de vârstă nus-a acordat premiul I) și unpremiu special pentru cea maivaloroasă interpretare a uneilucrări de Frédéric Chopin(Studiu op. 25 nr. 2). Sala de Marmură a Primă-riei municipiului Petroșani,unde au evoluat tinerii com-petitori, a găzduit, în cadruldeschiderii festive a Festivalu-lui-Concurs, vernisarea uneiinedite expoziții documen-tare, sub egida Muzeului Na-țional „George Enescu”,dedicată unor secvențe bio-grafice care au marcat desti-nul unor mari creatori șiinterpreți români în perioada„obsedantului deceniu”. Expo-natele, concepute sub generi-

cul Muzicieni în arhiva CNSAS(realizator: Ioana RalucaVoicu-Arnăuțoiu, cu o graficăsemnată de Oana Carianopol),au relevat conținutul unor do-cumente (note informative,rapoarte, epistole, fotografiide filaj etc.) aflate în dosareleserviciilor secrete comuniste.Deveniți indezirabili nouluiregim instaurat după abdica-rea forțată a regelui Mihai, Ge-orge Enescu, Mihail Jora,Constantin Silvestri, MihailAndricu, George Georgescu,Alfred Alessandrescu, MîndruKatz și Dinu Lipati s-au aflatpermanent în vizorul Securi-tății, șicanați, abuzați, perche-ziționați și sancționațiadministrativ pentru cele maipuerile și fanteziste suspi-ciuni. În partea a doua a pro-gramului dedicat inaugurăriinoii ediții a concursului pia-nistic, membrii juriului au ofe-rit entuziaștilor melomani dinpatria huilei un recital de ex-cepție, sub genericul Sunetul

muzicii: Tatra Album op. 12de Ignacy Jan Paderewski (in-terpreți: pianiștii Eugen Du-mitrescu și Corina Răducanu),Melodie de I. J. Paderewski,Vals de Max Reger, Vals dinSuita pentru vioară și pian deBenjamin Britten și Sonatinanr. 1 pentru vioară și pian deWalter Michael Klepper(Ioana Raluca Voicu-Arnău-țoiu – vioară – și ManuelaGiosa – pian).Seara, după decernareapremiilor, Filip-Eduard IACOBa fost invitat să cânte în GalaLaureaților, alături de FabianiPrcsina, câștigătorul MareluiPremiu, și ceilalți pianiști lau-reați cu premiul I sau premiispeciale.Ca o constatare concluzivă,reținem un pasaj anecdoticdin alocuțiunea conf. univ. dr.Ioana Raluca Voicu-Arnăuțoiurostită cu prilejul vernisăriiexpoziției documentare (dedi-cate lui George Enescu la 60de ani de la trecerea la celeveșnice). Marele pianist șicompozitor polonez IgnacyJan Paderewski, devenit mi-nistru de Externe după PrimulRăzboi Mondial, reprezentan-tul Poloniei la Conferința dePace de la Paris, în urma uneiîntrevederi avute cu primul-ministru francez i-a provocatacestuia o replică memora-bilă: „Maestre, cum de ați de-căzut? Vă cunoșteam ca unmare pianist!” 
Constantin-T. Stan

Elevul lugojean Filip-Eduard IACOB,
două premii la Festivalul-Concurs

„Klavier Art” de la Petroşani
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HOTĂRÂREA
privind  completarea Anexei la  Hotărârea Consiliu-

lui Local nr. 39 din 30.04.2015 privind aprobarea
agendei acţiunilor cultural  -  educative pe anul

2015, propuse 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 completează Anexa la Hotărârea Con-
siliului Local nr. 39 din 30.04.2015 privind aprobarea
agendei acţiunilor cultural   -  educative pe anul 2015,
propuse pentru a fi cofinanţate din  bugetul local din Ca-
pitolul 51.02 „Autoritate executivă” şi Capitolul 67.02
„Cultură, recreere şi religie” prin introducerea la capitolul
67.02.50 a  două noi puncte:

5. Organizare Târg de Crăciun 6.000 lei 6. Rea-
lizare Monument Taras Sevcenco 3.500 lei  

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotă-
râri se încredinţează Direcţiei economice şi Biroului ma-
nagement proiecte, programe.

Nr. 114 din 26.11.2015

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului Urba-
nistic Zonal  – Construire hyper-

market Kaufland, amenajare
incintă, amenajare accese, totem,
post trafo, panouri publicitare,

imbiss împrejmuire,
organizare şantier”

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă Planul Urba-
nistic Zonal – Construire hypermarket
Kaufland, amenajare incintă, amenajare
accese, totem, post trafo, panouri publi-
citare, imbiss împrejmuire, organizare
şantier, conform Proiectului nr.
55/2014, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederi-
lor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţiei urbanism, patrimoniu.

Nr. 113 din 26.11.2015

HOTĂRÂREA
privind modificarea  şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Cinemato-
grafului  „Bela Lugosi” din Municipiul Lugoj, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 30.03.2015

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

Art.I. – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Cine-
matografului „Bela Lugosi” din Municipiul Lugoj, aprobat prin Ho-
tărârea Consiliului Local nr. 28 din 30.03.2015 se modifică şi se
completează astfel: 

1. La Capitolul IV. - Administrarea Cinematografului, art. 13
alin. (1) se modifică lit. a)  şi se completează cu lit. f) şi g),  care vor
avea următorul cuprins:

“a) Biletele de intrare în sălile de cinema se pot achiziţiona
începând cu ora deschiderii cinematografului. Acestea pot fi achizi-
ţionate şi pentru o dată ulterioară sub condiţia nerambursării preţului
plătit.”

“f) Biletele de intrare în sălile de cinema se pot rezerva per-
sonal sau telefonic pentru o dată ulterioară în limita unui prag procen-
tual. Rezervările se anulează dacă nu au fost achiziţionate cel târziu
cu 30 de minute înainte de ora de începere a filmului.”

“g) Nu se restituie contravaloarea biletelor vândute în cazul
neutilizării acestora din vina cumpărătorului.”

2. Se modifică preţul biletelor la matineu pentru elevi, stu-
denţi, preşcolari şi pensionari prevăzut în anexa la Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Cinematografului „Bela Lugosi” din Mu-
nicipiul Lugoj aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din
30.03.2015 astfel:  5 lei pentru filmele în format 2D şi 7,5 lei pentru
filmele în format 3D.

Art.II. - Îndeplinirea prevederilor  prezentei  hotărâri se în-
credinţează Serviciului public de administrare a Cinematografului
,,Bela Lugosi” şi a bazelor de agrement.

TABEL CU  PERSOANELE  DECEDATE  ÎN  PERIOADA  11.11.2015-11.12.2015 
 
NR. 
CRT. 

 VÂRSTA 

 1 SZELI  ETEL 80 
 2 HUCAL  VASILCA 88 
 3 HATEG  ILEANA-DOINA 60 
 4 MOISE  IOAN 76 
 5 MOLOHOLOVEI  NICOLAE 66 
 6 NAGY  EMERIC 62 
 7 MUNTEAN  REMUS 75 
 8 CRACIUN  ELENA 82 
 9 TANKO  MARGARETA 66 
10 LITA  ANA 76 
11 CUCIUREANU  OCTAV 90 
12 OPOTA  MARIA 87 
13 MUNTEANU  MARIAN 49 
14 ABRUDAN  ANA 84 
15 COJOC  ION 67 
16 BIHUNETI  ANA 81 
17 ILYES  CAROL 83 
18 OLARIU  VALERIA 81 
19 BELINTAN  ROZALIA 94 
20 MAGHETI  ILEANA 81 
21 NICOLAU  VIORICA 71 
22 SIBLA  IOSIF 77 
23 LUNGU  ELENA 60 
24 DRAGAN  EVA 88 
25 OLARIU  CORNEL 71 
26 TODOR  PETRU 79 
27 COSTEAN IOAN 87 
28 LAZAR GHEORGHE-PAVEL 83 
29 ROSOHA MARIA 66 
30 FRANTESCU-VLAD SIMION 98 
31 POPESCU DUMITRU-MIHAI-FLORIN 78 
32 NEAGOE IULIANA 67 
33 NICOARA PETRU  60 
34 DAMIAN ELISAVETA 78 
35 STAN ELENA 85 
36 DUMITRU VICTOR 67 
37 MUSTATA DORINA 60 
38 TUDOR DUMITRU 88 
39 STOEDIN  ELISABETA 83 
40 VARGA  LUDOVIC 47 
41 SUBTIRE  LUCRETIA 92 
42 RISTA  MOISE 88 
43 KAUPA  CECILIA 70 
44 MUDACI  VASILE 60 
45 POPOVICI  ICONIA 87 
46 PARVU  IULIAN 59 
 
 
 

Manifestări dedicate 
Zilei Municipiului Lugoj

Sâmbătă – 19.12.2015

ora 12.00 – Întâlnirea revoluţionarilor cu lugojenii, pe Platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor. Revoluţionarii vor oferi cetăţenilor tradiţionala fasole cu ciolan afumat şi o
cană de vin fiert. 

Duminică – 20.12.2015

ora 10.00 – Şedinţa solemnă a Consiliului Local al Municipiului Lugoj la Cinema-
tograful „Bela Lugosi”. 

ora 11.00 – Întâlnirea revoluţionarilor la Ceasul Electric, locul de unde a pornit
scânteia Revoluţiei – Restabilirea traseului străbătut de coloana revoluţionară în seara zilei
de  20 decembrie 1989, între Primăria Municipiului Lugoj şi Unitatea Militară. 

Vor avea loc depuneri  de  coroane  şi  slujbă   religioasă   la:
l Crucea din faţa Primăriei
l Troiţa din faţa staţiei OMV
lMonumentul Revoluţiei din Lugoj, în faţa Unităţii Militare
l Cimitirul ortodox
l Cimitirul catolic

ora 17.00 – Retragere cu torţe pe traseul Ceasul Electric – Podul de Fier – Primărie
– Universitatea J.C. Drăgan. 

ora 18.00 – Concert de colinde susţinut de Corul „Ion Vidu” al Casei de Cul-
tură a Municipiului Lugoj, dirijor prof. dr. Lucian Oniţa, în holul Universităţii Euro-
pene  Drăgan.
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Programul de lucru cu publicul 
în Cadrul Serviciului Public Comunitar

Local Pentru Evidenţa Persoanelor 
Municipiului Lugoj

În vederea realizării unei evidențe corecte a populației vă facem cunoscut că, potrivit pre-vederilor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul areobligația să solicite eliberarea actului de identitate și persoana fizică are obligația ca, înaintede expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puțin 15 zile, să soliciteeliberarea unei noi cărți de identitate.Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin acte de identitate, pre-cum și pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din diversemotive, nu mai dețin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Comparti-mentului Evidența Persoanelor din Lugoj, Piața J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliției MunicipiuluiLugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărților de identitate.Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărții de identitate este de până la 30de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.

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  

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 20.01.2016, ora

900, în vederea închirierii, spaţiul nr. 2, în suprafaţă de 17,43 mp, situat în interiorul
pieţei agroalimentare ”Timişul”, în vederea desfăşurării de activităţi specifice de
comercializare carne şi produse din carne. 

Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de 15.01.2016
ora 1000. Caietul de sarcini şi relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Lugoj,
camera 112. 

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 20.01.2016, ora

1300, în vederea închirierii, un număr de 27 locuri în Complexul Comercial Bazar,
pentru desfăşurarea activităţii de comerţ. 

Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de
15.01.2016, ora 1000. Caietele de sarcini şi relaţii suplimentare se pot obţine la Pri-
măria Lugoj, camera 112. 

Furnizarea unor date din Registrul
naţional de evidenţă a persoanelorPersoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicareaunor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, referitoare la:- date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele pă-rinților persoanelor în cauză);- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solici-tate informații;- date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;- date referitoare la codul numeric personal atribuit.În situatia în care o persoana fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prinintermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scriseîn acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluționare, la serviciul public comunitar de evi-dență a persoanelor pe raza căruia se afla sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul publiccomunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei datesunt solicitate.Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul național de evidențăa persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința șiactele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.290/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 677/2001 pentruprotecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulațiea acestor date, cu modificările și completările ulterioare.Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realizanumai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justifi-cat.Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din par-tea organelor de poliție, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informații, Parchetului,Justiției, instituțiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane în-dreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisurice fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor dateproprii de evidența persoanelor etc.Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea șifuncționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificăriși completări prin Legea nr. 372/2002, competența soluționării acestui tip de cereri revine:- Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor - pentru cererile formulateatât de persoanele juridice, cât și de persoanele fizice (art. 5 lit. e) din O.G. nr. 84/2001);Taxa pentru furnizarea datelor este diferențiată în funcție de volumul acestora. Pentru soluțio-narea unor cereri punctuale/volum redus, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent, de1 leu/persoana și se achită în contul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelorcare înregistrează cererile; fiecare cerere va fi timbrată cu un timbru fiscal în valoare de 5 lei. 

Monica Otilia David

Din partea Federației Asociațiilor
de Proprietari Vă prezentăm o parte din modificările aduse Legii 241/2007 – Legea serviciului de apă șide canalizare, care prezintă interes pentru proprietarii din condominii după cum urmează:

Art. 31. - (1) Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizarese realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual saucolectiv. (2) În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furni-zare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia,numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generalea asociației luată cu unanimitate de voturi, și după achitarea la zi a tuturor debitelor datoratecătre operator. (3) În condominiile cu sistem de distribuție verticală a apei reci/calde este admisăîncheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinitecumulativ următoarele condiții: a) în toate locurile de consum al apei reci și al apei calde din proprietatea indivi-duală, se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanțăcare sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual și se verifică metrologic lascadență; b) în toate proprietățile individuale din condominiu se montează, cu avizul opera-torului, același tip de contor; c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologicpentru contoarele de apă cu citire la distanță montate în toate proprietățile individuale sepredau operatorului. Vom continua subiectul în numerele urmatoare.
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă transmitem tuturor lugojenilor

un Crăciun fericit și anul 2015 să le aducă tot ce-și doresc.
La Mulţi Ani !

Vasile Lazăr, preşedinte al F.A.P. Lugoj
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Monitorul de Lugoj

Pauză până în 2 ia-nuarie pentru vo-leibalistele cereprezintă Lugojul peprima scenă a țării, dupătreisprezece partide deru-late în competițiile interneîn perioada septembrie –decembrie 2015.De comun acord cu factoriiimplicați direct în finanțareaactivității și ținând cont de proiec-tul de buget prezentat, secția devolei are stabilit ca obiectiv pentrusezonul 2015 – 2016, la fel ca înurmă cu un an, calificarea în Play –Off – ul primei ligi, adică într-o elitănațională compusă din primele optcluburi ale României, din care pri-mele două din Capitală. Conform previziunilor, grupulformațiilor care se bat pentru titluconține cel puțin patru nume, aflatela final de tur în careul de ași: VoleiAlba Blaj, C.S.M. București, C.S.M.Târgoviște și Dinamo București. Ul-tima, intrată oarecum surprinzător

în locul Ştiinței Bacău, ambele fărăsportive străine, dar beneficiind decele mai valoroase sportive autoh-tone în lot. Lor alăturându-se unadin trupele ce au ca obiectiv podiu-mul, C.S.U. Medicina Tg. Mureș, clubcu un sezon de transferuri foartespectaculos în vară. Așa cum se anticipa, plutonulurmător, echilibrat valoric, a produsnumeroase rocade de clasamentfuncție de programul etapelor, sin-gura “bombă” producând-o Univer-sitatea Craiova, învingătoare în fațaBacăului. Alte rezultate mai puținscontate au fost punctul obținut deC.S.M. Lugoj în fața aceleiași echipemoldave și cele realizate de UnicPiatra Neamț în companiaTârgoviștei și Mureșului. Celor treigrupări menționate mai sus li seadaugă  Penicilina Iași, redutabilăpe teren propriu și relativ cuminteîn deplasare, dar o echipă care înretur va avea cu siguranță un rol ex-trem de important în zona la carene referim, mai ales că dispune de

un buget mult superior adversare-lor directe și programul este unulavantajos față de tur.  Deocamdată,și e greu de presupus că lucrurilese pot schimba spectaculos, ulti-mele două poziții par destinateUniversității Cluj și RapiduluiBucurești, echipe care doar printr-o minune pot evada în zona supe-rioară.Cu două victorii în Cupa Ro-mâniei (unde s-a calificat în fazasuperioară, ce va avea loc în fe-bruarie și mai) și încă patru suc-cese în campionat – 3:0 la Rapid,3:1 cu Cluj, 3:0 cu Piatra Neamț și3:0 la Craiova, lor adâugându-li-sepunctele din înfrângerile cu 2:3 cuBacăul și Iașiul, C.S.M. Lugoj ocupăpoziția a opta,  la egalitate depuncte cu locul șapte, Unic PiatraNeamț (diferență la punctaveraj).Un loc în grafic ce se dorește a fipăstrat sau îmbunătățit până înprimăvară, dacă nivelul  activitățiiva fi păstrat la cote optime, avândîn vedere ambițiile declarate ale

adversarilor direcți și faptul că ab-solut toate aspectele organizato-rice contează mult la echilibrul și problemele existente în sport înmomentul actual.
Dan H. Brudiu

Clasament: M              V           V1    T  T1           Puncte1. CS Volei Alba Blaj            11 10 1      0   0 32  2. CSM Bucureşti                   11 8 1      2   0 28 3. CSM Târgovişte 11  8 1      1   1                     27 4. CS Dinamo Bucureşti         11 7 1      1   2 24 5. CSU Medicina Tg. Mureş     11 5 2      0   4 196. CS Ştiința Bacău 11 5 1      0   5 17 7. CV Unic Piatra Neamț       11 4   0      2   5 14
8. CSM Lugoj                                       11           4              0      2   5                     14 9. ACS Penicilina Iaşi 11 3 1      0   7 11  10. SCMU Craiova                11 3 0      0   8                        9 11. Universitatea Cluj 11 1 0      0  10                      3  12. CS Rapid Bucureşti 11 0 0      0  11                      0 

 Legendă     V    - Jocuri câştigate cu 3:0 si 3:1;  V1 - Jocuri câştigate cu 3:2;   T    - Jocuri pierdute cu 2:3;  T1 - Jocuri pierdute cu 1:3 si 0:3 

La volei - conform obiectivului

Biblioteca MunicipalăLugoj, în colaborare cu Primă-ria Municipiului Lugoj, Consi-liul Local al Municipiului
Lugoj, Casa de Cultură a Mu-nicipiului Lugoj și Cenaclul“Anotimpuri” Lugoj, au orga-nizat marți, 15 decembrie2015, de la ora 17.00, lansa-rea volumului “Lugoj, 20 De-cembrie 1989 – revoluție,adevăr, dezinformare, impos-tură” semnat de jurnalistulNicolae Toma, volum apărutîn acest an la Editura Eubeeadin Timișoara, editură coor-donată de scriitorii Nina Ce-ranu și Ilie Chelariu. Despre cartea lui NicolaeToma – “Lugoj, 20 Decembrie1989 – revoluție, adevăr, de-

zinformare, impostură” – auvorbit: scriitorul și editorul ti-mișorean Ilie Chelariu (mem-bru al Uniunii Scriitorilor dinRomânia – Filiala Timișoara),jurnalistul Mircea Anghel șiprof. Simona Avram; modera-tor: Henrieta Szabo – direc-toarea Bibliotecii MunicipaleLugoj. În toamna anului 2013, laGaleria “Pro Arte” din Lugoj,Nicolae Toma și-a lansat celde-al doilea volum de poezie,“Ad hominem”, apărut la Edi-tura Eubeea din Timișoara.
Adriana Weimer 

Nicolae Toma lansează volumul “Lugoj, 20 Decembrie
1989 – revoluţie, adevăr, dezinformare, impostură”


