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În data de 18 iulie la sediul pri-măriei a avut loc o discuţie foarteimportantă între şeful executivuluişi persoanele responsabile din insti-tuţie cu privire la investiţiile din Mu-nicipiul Lugoj. 
l Au fost finalizate lucrările deasfaltare de pe străzile: Iuliu Maniu,Bella Bartok și D. Bolintineanu dincartierul Balta Lată urmând ca încontinuare pe aceste străzi să fie be-tonate trotuarele. Încep lucrările deasfaltare pe strada Bistrei, Fdt. Gh.Bariţiu, Strada Dorobanţi iar pestrada Plopilor va fi turnat stratul deuzură.
l A fost semnat contractul pen-tru următorul tronson de străzi ceurmează a fi asfaltate, respectiv stră-zile: Traian Vuia tronsoanele 1 și 2,Nuferilor, Liliacului, Ana Ipătescu,

Rozelor, Fundătura Bocșei, Lalelelor,Grigore Ureche și Honoriciului.
l În ceea ce priveşte asfaltareatrotuarelor au fost finalizate lucră-rile pe  străzile Th. Neculuţă, Garoa-felor, Ardealului, Decebal şiTrandafirilor și urmează să continuepe străzile Miron Costin, GrigoreUreche, Bega și Titulescu. 
l La dalare trotuare au fost fina-lizate lucrările pe strada Primăverii,se lucrează pe strada Avram Iancu. 
l În curând vor începe lucrărilela marcajele din oraş precum şi latrecerile pietonale alb – roşu de laUniversitatea Drăgan.
l În ceea ce priveşte lucrările dereabilitare a reţelei de apă, se lu-crează în prezent în 6 locuri din oraş.Pentru aceste lucrări în buget esteprevăzuta suma de 8,5 milioane lei. 

l A fost achiziţionată şi se aş-teaptă livrarea maşinii de măturatpardoseala pentru Piaţa Agroali-mentară ”Timişul”.
l A fost achiziţionat un televizorcu diagonala de peste 1,5 metri careva fi montat în sala mică a Cinema-tografului ”Bela Lugosi” şi va fi folo-sit din toamnă la difuzarea de filmepentru copiii mici. 
l Sunt în derulare lucrările demodernizare a scenei Teatrului Mu-nicipal prin montarea unei podelesintetice.   
l Au fost făcute toate demersu-rile în vederea finalizării demolăriiclădirilor din Piaţa Micro IV, urmândca demolarea să înceapă în perioadaurmătoare.
l Este în derulare achiziţia pri-vind realizarea branşamentelor laapă din municipiul Lugoj. 
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În perioada 27 iunie – 20iulie 2016 au fost distribuite pachetealimentare în cadrul POAD2015/2016 pentru aproximativ1.745 de beneficiari din  categoriilede persoane considerate defavori-zate, în conformitate cu prevederileH.G. 799/ 2014 (beneficiari venitminim garantat, beneficiari alocaţiepentru susţinerea familiei, pensio-nari cu pensie de până la 450 lei in-clusiv, șomeri neindemnizabili șișomeri indemnizaţi cu venit de pânăla 450 lei lunar, inclusiv, persoane cuhandicap grav și accentuat). La nive-lul municipiului Lugoj sunt pe listeleiniţiale apoximativ 2900 de per-soane îndreptăţite să beneficieze deajutoarele alimentare. Pentru locuitorii municipiu-lui Lugoj și satele aparţinătoare,

Tapia și Măguri, au fost alocate decătre Ministerul Fondurilor Euro-pene prin Instituţia Prefectului – Ju-deţul Timiș un număr de 6850 depachete alimentare. După expirareatermenului legal de distribuţie pelistele iniţiale, se vor stabili îm-preună cu reprezentanţii prefecturiimodalităţile de distribuire a alimen-telor rămase în stoc, în conformitatecu prevederile art. 51 din H.G. nr.799/ 2014, și anume: distribuţia pelistele de suplimentare, compensareîntre autorităţile executive ale auto-rităţilor publice locale avînd stoc ex-cedentar și cele cu solicitări eligibileneacoperite pe lista iniţială din ca-drul aceluiași judeţ, cu acordul și co-ordonarea instituţiei prefectului,respectiv compensare între autorită-ţile executive ale autorităţilor pu-

blice locale având stoc excedentar șicele cu solicitări eligibile neacope-rite pe lista iniţială, din judeţe dife-rite, cu acordul și coordonareainstituţiilor prefectului din judeţelecare fac compensarea.În ziua de miercuri, 27 iuniea.c., între orele 9:00-15:00, au fostdistribuite alimentele POAD la domi-ciliul persoanelor nedeplasabilepentru care au fost depuse actele do-veditoare în conformitate cu preve-derile art. 5 alin. (2)  din H.G. 799/2014. Persoanele nedeplasabile aufost anunţate telefonic, în prealabil,privind ora la care se vor distribuialimentele POAD la domiciliu.Reamintim persoanelor în-dreptăţite să primească alimente încadrul POAD că trebuie să se pre-zinte personal să-și ridice pachetele

alimentare în conformitate cu preve-derile art. 5 alin. (1) din H.G. 799/2014, iar pentru persoanele netran-sportabile Primăria municipiuluiLugoj, prin Direcţia de Asistenţă So-cială Comunitară vor asigura livra-rea ajutoarelor, la sesizarea unuimembru al familiei sau a unei terţepersoane, coform art. 5 alin. (2)  dinH.G. 799/ 2014.Conform aceluiași act nor-mativ, la art. 4 alin. (6) se stipulează:“persoanele care la data distribuţieiajutoarelor alimentare se află în pe-rioada de satisfacere a stagiului mi-litar, execută pedepse privative delibertate, au domiciliul sau reședinţaîn străinătate sau beneficiază de în-grijire în servicii sociale în regim re-zidenţial, publice sau private, nubeneficiază de ajutoare alimentare

distribuite în cadrul POAD.Orarul după care se facedistribuirea alimentelor este de lunipînă vineri între orele 09:00 – 14:00,la sediul fostului magazin Bumbaculsituat pe strada Siretului la nr. 1. Be-neficiarii sunt rugaţi să aibă asupralor cartea/ buletinul de identitate încopie și original (în termen) și dupăcaz: copie certificat încadrare îngrad de handicap (în cazul persoa-nelor cu dizabilităţi gradul I și II),copie cupon pensie (în cazul pensio-narilor cu pensie sau pensii cum-ulate până la 450 lei inclusiv), copietalon indemnizaţie șomaj (în cazulșomerilor indemnizaţi pînă la nive-lul de 450 lei inclusiv), copie carnetșomer vizat la zi (în cazul șomerilorneindemnizabili).
Călin Bublea

Ajutoare alimentare POAD

Pentru cei devotaţiesenţelor perene alespiritualităţii românești, pro-iectul Pe urmele lui Enescu…,iniţiat de subsemnatul în co-laborare cu Fundaţia Cultu-rală „Remember Enescu” dinCapitală și pus în practică înperioada 8-9 iulie a.c. (înpreambulul celei de-a XXII-aediţii a Festivalului CoralInternaţional „Ion Vidu”), s-aîmplinit apoteotic pe scena is-toricului Teatru „Mihai Emi-nescu” din Oraviţa. Graţieaportului unor talentaţiinterpreţi – elevi, studenţi, ti-neri profesori dinînvăţământul preuniversitarși academic – de la cele douălicee de specialitatebucureștene – colegiile „DinuLipatti” și „George Enescu” –,Universitatea Naţională deMuzică din Capitală, Faculta-tea de Muzică și Teatru a

Universităţii de Vest dinTimișoara și, nu în ultimulrând, Școala Gimnazială deMuzică „Filaret Barbu” dinLugoj, exersaţi pe importantescene naţionale șiinternaţionale, posesori aiunor prestigioase premii (Oc-tavian Pîrlea, Ioana Tudor,Andrei Petrache, TeodoraȚepeș, prof. Adela Lörincz,Radu Ropotan – absolvent alAcademiei Regale de Muzicădin Londra –, prof. LaviniaFurdui, prof. Mugurel Suciu,Anna-Maria Cristina Popan,prof. Andreea Florea), specta-colele s-au constituit în ade-vărate festinuri. Au contribuit,prin prestanţă și altitudineprofesională, onoranţiinvitaţi: prof. univ. dr. ElenaChircev (decanul FacultăţiiTeoretice a Academiei de Mu-zică „Gheorghe Dima” dinCluj-Napoca”), prof. Mihaela

Tomescu (magistru la Cole-giul Naţional de Muzică „Ge-orge Enescu” din București,președintele Fundaţiei Cultu-rale „Remember Enescu”),lector univ. dr. Simona Negruși lector univ. dr. SilvianaCîrdu (Facultatea de Muzică șiTeatru a Universităţii de Vestdin Timișoara), Monica Isă-cescu (realizator de programela Radio România Muzical) șiSimion Dănilă, filolog, lingvistde anvergură naţională.În preludiul medalio-nului Enescu, susţinut pescena Teatrului „Traian Gro-zăvescu”, în ambianţa uneimici expoziţii documentare șia unui public restrâns, dar se-lect (cu doar doireprezentanţi aiadministraţiei locale, doi ti-neri consilieri independenţi –Mihai Anghel și LiviuBrîndușoni –, care, spre lauda

lor, au ţinut să-l cinstească,prin prezenţă, pe corifeulșcolii românești decompoziţie!), Simion Dănilă,Elena Chircev și Monica Isă-cescu au glosat pe margineavolumului lansat, GeorgeEnescu. Consonanţe bănăţene– cronici, evocări, interviuri,omagii, mărturii (Euros-tampa, Timișoara), după o in-cursiune în istoriografiamuzicală bănăţeană realizatăde autor, ilustrată cu secvenţemuzicale semnificative, maipuţin cunoscute. Au fost su-bliniate câteva priorităţi le-gate de numele Orfeuluimoldav: 1904, primul opusenescian interpretat în Banat– la Lugoj (Aubade, variantapentru vioară și pian, proba-bil în primă audiţie absolută,la puţin timp de la editareapartiturii, la Enoch, Paris);1912, Lugoj: primul recital

violonistic în Banat, cel dintâipopas concertistic din amplulpelerinaj destinat augmentă-rii unui fond pentru institui-rea Premiului de Compoziţie„George Enescu”; 1913: AurelPopovici-Racoviţă, primulbănăţean participant la pres-tigiosul premiu decompoziţie, la chiar primaediţie, este laureat cu o ono-rantă menţiune; 1922: primulomagiu poetic dedicat luiEnescu, semnat de profesoarași scriitoarea lugojeană Olim-pia Teodoru-Oltea; 1925: Ge-orge Enescu finalizeazăSonata op. 24 nr. 2 pentrupian, pe plai mioriticbănăţean (în 2 iulie 1925, petren, înainte de Timișoara –potrivit însemnărilor olografede pe fila manuscrisului);1938: universitarultimișorean Ovidiu Țino (sem-nat cu pseudonimul Ada Crin)– profesor de geometrie ana-litică! – îi dedică lui Enescu unsuperb poem; 1943: ZenoVancea este laureat cu pre-miul I la concursul decompoziţie instituit deEnescu, pentru Requiem (Mu-zică la pomelnicul unui erou),capodoperă a genului dedi-cată generalului-erou lugo-jean D. Petrescu Tocineanu; înacelași an este interpretată,pe scena Ateneului Romândin Capitală, sub bagheta luiGeorge Enescu, Rapsodie Ro-mână (Rapsodia din Belinţ)de Sabin Drăgoi, opus dedicatautorului operei Oedipe.A doua zi, la Caransebeș,amfitrioni au fost membriiComunităţii Evreiești lugo-jene și caransebeșene, într-oorganizare de mare acurateţe

datorată dr. Ioan Cojocaru, di-rectorul Casei de Cultură „Ge-orge Suru”, cel care a patronatfestivitatea dezvelirii plăciimemoriale George Enescu, pefaţada Cinematografului„Luna”, pentru eterna evocarea memorabilelor concertesusţinute de Enescu în capi-tala gugulanilor, în 1922,1927 și 1929. Darul muzicaloferit de membrii inedituluipelerinaj muzical a răsunatsub cupola Sinagogii Neologe„Beit El”, în prezenţa ing. IvanBloch, președinteleComunităţii Evreilor dinLugoj, și a omologului săucaransebeșean, care au con-tribuit cu generozitate, peplan logistic, la optimadesfășurare a secvenţelor po-pasului concertistic.Punctul culminant al peri-plului muzical a fost atins laOraviţa, în după-amiazaaceleiași zile, pe scena istori-cului teatru „Mihai Eminescu”,graţie diligenţelor directoru-lui instituţiei, dr. Ionel Bota,cu sprijinul autorităţilor lo-cale. După festivitatea dezve-lirii plăcii memorialeînchinate compozitoruluinaţional (donată de ing. Ghe-orghe Cahniţă, un adevăratmecena al manifestărilor cul-turale locale și zonale), subli-mele armonii enesciene audelectat caldul și competentulpublic orăviţean (dar și melo-manii sosiţi din localităţi limi-trofe, Greoni și Mercina),mândru de a fi părtaș la uneveniment de excepţie înurbea montană cărășeană,leagăn al spiritualităţiiromânești bănăţene.
Dr. Constantin-T. Stan

„Pe urmele lui Enescu…” 
Lugoj – Caransebeș – Oraviţa 
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Municipalitatea solicităasociaţiilor de proprietari colabo-rarea în vederea demarării unuiprogram de reabilitare termică ablocurilor din municipiul Lugoj,conform Strategiei de dezvoltare aoraşului şi Programului Operaţio-nal Regional, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei către o eco-nomie cu emisii scăzute de car-bon, Proritatea 3.1,  Operaţiunea A– Clădiri rezidenţiale. Acest pro-iect va fi dezbătut cu asociaţiile deproprietari şi în luna august va fipropus spre dezbatere şi Consiliu-lui Local. Conform Ghidului de fi-nanţare, accesarea fondurilor seface de către administraţiile localeîn parteneriat cu asociaţiile deproprietari. Contribuţia financiarăeste împărţită astfel: 15% admi-nistraţia locală, 25% asociaţiile deproprietari şi 60% de la UniuneaEuropeană. În prima fază, primă-ria va prelua cei 25%  pe care îi varecupera ulterior de la proprietari.Este obligatorie participarea aso-ciaţiei de proprietari, fără aceastaaccesarea fondurilor nu poate fifăcută.
„Am defalcat acest proiect în 6

etape:
1. Asociaţiile predau la primă-

rie tabelul nominal cu proprietarii
şi problemele acestora (veterani de
război, persoane cu handicap sau
care au venitul mediu net lunar pe
membru de familie mai mic decât

câştigul salarial mediu net pe eco-
nomie). Tot în această etapă se va
prezenta hotărârea Adunării gene-
rale a asociaţiei de proprietari
(aprobată de minim 2/3 din
membri privind participarea la
acest program);

2. Primăria analizează şi selec-
tează documentaţiile primite în
funcţie de îndeplinirea criteriilor
din Ghidul de finanţare;

3. Primăria întocmeşte docu-
mentaţia tehnică necesară reabili-
tării termice a clădirilor;

4. Primăria întocmeşte dosarul
şi cererea de finanţare la care se
ataşează şi hotărârea adunării ge-
nerale a Asociaţiei de Proprietari
prin care se dă acordul cu privire la
conţinutul documentaţiei tehnice
realizate. Totodată, se semnează
contractul dintre primărie şi aso-
ciaţie privind derularea investiţiei
şi a cheltuielilor aferente;

5. Primăria depune proiectul
de finanţare la ADR Vest din Timi-
şoara;

6. Dacă proiectul se aprobă, va
fi semnat contractul de finanţare,
după care urmează implementarea
proiectului.

Momentan este singura moda-
litate de a ajuta asociaţiile de pro-
prietari şi în acest sens voi discuta
vineri, 15 iulie cu aceștia ocazie cu
care sper să îi conving să partici-
păm la acest program pentru a re-
duce astfel cheltuielile cu

încălzirea, electricitatea, precum şi
cheltuielile indirecte. Proiectele vor
conţine reabilitarea termică a an-
velopei, repararea/construirea
acoperişului, înlocuirea circuitelor
electrice pe casa scărilor, etc şi va
avea un impact mare asupra popu-
laţiei oraşului.” a declarat primarulFrancisc Boldea.Vineri 15 iulie edilul şef s-a în-tâlnit cu reprezentanţii Asociaţii-lor de Proprietari, cu privire laizolarea termică a blocurilor dinoraş. Cu această ocazie a fost pre-zentat proiectul de colaboraredintre Primărie și Asociaţiile deProprietari privind sprijinul acor-dat  pentru eficienţa energetică ablocurilor de locuinţe. Reprezentanţii asociaţiilor aufost foarte interesaţi de aceastăpropunere, ocazie cu care s-a răs-puns la foarte multe întrebări. Urmează ca până la sfârşitullunii să se poarte discuţii, astfelîncât să se încadreze în cerinţeleimpuse de prima etapă, aşa cumau fost prezentate în conferinţa depresă anterioară.Acesta este cel mai importantproiect al perioadei actuale cepoate fi derulat de MunicipalitateaLugojeană, suma prevăzuta în bu-getul local fiind de 4,5 milioane lei. Succesul proiectului depindeîn mare măsură de mobilizareaAsociaţiilor de Proprietari.

Liviu Savescu

continuare din pag. 1
l În cartierul Militari se lucreazăla montarea stâlpilor pentru alimen-tarea cu energie electrică şi vor în-cepe lucrările pentru asfaltareastrăzilor principale 1 şi 2.

l Este în derulare achiziţia pen-tru montarea unui tobogan de lă-ţime medie la Ştrandul MunicipalLugoj, etapa 3. 
l Se aşteaptă aprobarea de laAgenţia de Mediu pentru a începe lu-

crările la parcările din Cotul Mic, Ti-mişorii 110, modernizarea străzilorTapia şi Armădia şi pentru PiaţaObor.
l Registrul Spatiilor Verzi esterealizat în proporţie de 90%. 

lEste în lucru documentaţia teh-nică pentru compartimentarea baza-rului precum şi pentru modernizareastrăzilor din jurul Pieţei ”Timişul”.
l Este finalizat proiectul tehnicpentru realizarea accesului la gara-jele Blocului nr. 17 de pe Splaiul C.Brediceanu.
l În perioada următoare va de-mara şi proiectul de sistematizare atraficului din zona Podului de Fier.
l Se lucrează la documentaţiatehnică pentru canalizare pe stră-zile: Livezilor, Sudului, Traian Vuia şipe strada Lalelelor.
l Se va lansa achiziţia pentrureabilitarea bazinului de retenţie amunicipiului Lugoj, care nu a maifost curăţat de foarte mulţi ani.
l A fost finalizată achiziţia celor67 de containere tip iglu pentru co-lectarea deşeurilor reciclabile(metal, PET-uri, sticlă, hârtie). Aces-tea vor fi amplasate în toate cartie-rele Municipiului Lugoj.
l Până la sfârşitul lunii septem-brie Primăria Lugoj va modernizazona izvorului de pe drumul cătresatul Tapia.

l În următoarele zile vor fi fina-lizate lucrările de modernizare astrăzilor din satul Măguri. 
l Spitalului Municipal ”TeodorAndrei” i-au fost  alocaţi bani pentruinvestiţii (aproximativ 100.000 lei)pentru ATI dar şi pentru aparatelenecesare la laborator şi anume: cen-trifugă, autoclav, hota cu flux lami-nar. 
l În prezent se lucrează în 16puncte din oraş.
”Doresc să vă informez că am avut

discuţii cu reprezentanţii şcolilor din
Municipiul Lugoj în vederea realizării
investiţiilor din acest an. Sunt vizate
în special: Colegiul Tehnic ”V. Bra-
nişte”,  Liceul Tehnologic ”Aurel
Vlaicu”, Şcolile Nr. 2, 3, 12, Eftimie
Murgu, Filaret Barbu, grădiniţele:
PP2, PP4, PP5.  Pentru acest program
ambiţios de investiţii avem aprobate
toate sumele în bugetul local şi docu-
mentaţiile tehnice sunt în majorita-
tea cazurilor avizate, dorim ca aceste
investiţii să se finalizeze până la sfâr-
şitul lunii septembrie.” a precizat pri-marul Francisc Boldea.  

Aurel Jurubiţă
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Municipalitatea sprijină Asociaţiile de 
Proprietari în programul de reabilitare termică 

a blocurilor din oraş

A avut loc dezinsecţia pe raza municipiuluiÎn urma întâlnirii pe care primarul Francisc Boldea  a avut-o cu directorul general StanciuPompiliu de la Aviaţia Utilitară SA Timișoara, administraţia a derulat în dimineaţa zilei de 22 iulie ocampanie de dezinsecţie pe raza municipiului. A fost folosit un avion utilitar care a pulverizat deasupraorașului  circa 3.000 l de soluţie.  Suma alocată pentru această acţiune a fost de 60.000 lei și reprezintăachiziţionarea substanţei active și cheltuielile privind zborul. „A fost acoperită întreaga suprafaţă a mu-nicipiului, avionul a decolat de pe Câmpia Libertăţii și a efectuat 6 zboruri dimineaţa între orele 06:00– 10:30, pentru a limita mortalitatea albinelor. Populaţia și apicultorii din zonă au fost informaţi în timputil în legătură cu această activitate prin intermediul mass media. S-a insistat pe malurile râului Timișunde a fost de 4 ori pulverizată soluţia. Temperatura și condiţiile atmosferice au fost optime, așa că noiconsiderăm că acţiunea s-a desfășurat cu succes. În perioada următoare activitatea de dezinsecţie pedomeniul public va continua la sol prin intermediul S.C. Salprest S.A., fiind deja alocate sumele necesare.În domeniul privat activitatea de dezinsecţie va fi coordonată de Asociaţiile de Proprietari” a declaratprimarul Francisc Boldea. Aurel Jurubiţă

Actualizarea dosarelor  în vederea repartizării de locuinţe ANLAvând în vedere locuinţele ANL disponibile pentru a fi repartizate, următorii solicitanţi suntrugaţi să se prezinte la Primăria Municipiului Lugoj, camera 211,  pentru actualizarea dosarelor (locde muncă, adresa domiciliu), până la data de 08.08.2016.
Zahapschi Florin - str. Iuliu Maniu nr.44          
Bott (Mihai) Mihaela Gabriela - al. Brazilor  nr. 2, bl. 2, sc. B, ap.10
Gall (Căruceru) Elena - str. Caransebeşului nr.67
Sîngeorzan Adrian Marius - str. Buziaşului bl.1 sc. A, ap. 12
Dragomir Mirel – Daniel - str. Ceahlăului nr. 16, bl. 38B, sc. A, ap. 17
Zbăgan Daniel Florin - str. Lalelelor, nr. 28
Bobu Florin - str. Magnoliei nr. 13, ap. 2
Roşu Corado Ion – str. A. Vlaicu nr. 19
Olteanu Laviniu Rareş - com. Boldur, nr. 66
Artenie  Florin - str. Cuza Vodă, nr. 6
Paulescu Ion Vasile - str. V. Tepeş nr. 36
Rustac Ciprian Vasile - str. Hezerişului nr. 33 
Haţegan Daniel Dumitru - str. Caraiman nr. 98
Preda Florincuţa Ştefania - Stadion bl. 13, ap. 3
Zsurzs Elvis Cristian Ioan - str.Buziaşului nr. 35, ap. 4
Petrişor Cosmin- Claudiu - spl. Campionilor nr. 4, bl. S3, sc. B, ap.4
Adochiţei Vasile Relu - str. Banatului nr.4, bl.4, sc. A, ap.17
Tăuţ Florin Adrian - str. Cotu Mic, bl.5, sc. C, et. 1, ap. 6
Boiaşu Marin – Ionuţ - str. Buziaşului nr. 36, bl. 9, sc. B,et. 3, ap. 9
Muscai Cristian Mircea - str. 1 Decembrie 1918, bl. 29, ap.12
Venczel Leontina Rodica - str. Viorelelor, nr. 36, ap. 5
(Şiclovan)  Venczel Dănilă 
Dumescu Daniel - str. Lăcrămioarelor, bl. 5, sc. A, et. 2, ap.10
Jejonescu Ioan Cristian - str. A.  Mocioni, nr. 26, ap. 1
Mangu Gigi Emil - str. C. D. Loga nr. 24
Fuzia (Paulescu) Emanuela Anca - str. Buziaşului nr. 36, ITL, ap. 36
Tudor Elena Loredana - str. Cotu Mic, bl. 36, sc. A, ap. 15 
Chiran (Moştior) Florentina Emilia - al. Nucilor nr.1, bl. 3C2, sc. B, ap.16
Koss Alin - str. Nera, nr.47, ap. 6
Popa Gabriel Ionel - str. Miniş nr. 2, bl. 23, sc. B, ap. 4
Ciofu Veronica – Loredana - str. Viorelelor, bl. C2, ap.14
Ocneanu Slaviţa - str. A. Ipătescu, nr. 5A
Chevereşan Zamfir - str. A. Odeanu nr. 11, ap. 4
Bodea Florian - str. Buziaşului, nr. 36, bl. ITL, sc. K, ap.16
Merjam Graţian - str. Făgetului nr. 158
Berki Gabriel Ovidiu - str. Făgetului nr. 158
Neşiu Ion - spl. Sporturilor, nr.1, bl. S4B, sc. A, ap.2

str. Primaverii



iulie 2016

În perioada 30 iulie
– 13 august 2016,
Asociaţia Culturală

Enthousiasmos repre-
zen tată de Aura Twa-
rowska, solistă a Operei
de Stat din Viena – pre-
şedinte şi prof . Simona
Avram – vicepreşe-
dinte, în colaborare cu
Primăria Municipiului
Lugoj şi Casa de Cul-
tură a Municipiului
Lugoj organizează Fes-
tivalul Internaţional
Lugoj Clasic, ediţia I.La festival sunt invitaţiartiști de prestigiu din ţară și depeste hotare: actorul Virgil Ogă-șanu, instrumentiștii Silviana

Cârdu, Andreea Chira și AdrianGașpar, soliștii de operă AuraAvram Twarowska și Liviu Indri-cău. Vor avea expoziţii Silviu Oră-viţan, Petru Galiș, ConstantinRăducan, Viorel Toma și Flora Ră-ducan. Festivalul debuteazăsâmbătă, 30 iulie, orele 20:00 laCasa Bredicenilor cu o prezentarede modă și bijuterii. În deschi-dere mezzo soprana Aura AvramTwarowska va interpreta din lie-durile lui Tiberiu Brediceanu,acompaniată la pian de SilvianaCîrdu. Joi, 4 august, tot la CasaBredicenilor va fi deschisă expo-ziţia de fotografie a Oanei Stoiandin Lugoj, care s-a aflat în acestan printre cei zece finaliști aiConcursului internaţional „SonyWorld Photography Awards”.Sîmbătă, 6 august, ora21:00, la Sinagoga Neologă dinLugoj este programat un recitalde muzică sacră susţinut de AuraTwarowska de la Opera de Stat

din Viena, care va fi acompaniatăde Silviana Cîrdu la orgă și o lec-tură de psalmi susţinută de în-drăgita actriţă Maia Morgensternîntr-o înregistrare video realizatăîn exclusivitate pentru festival deAlex Constantinescu.Festivalul va continua pescena Teatrului Municipal „Tra-ian Grozavescu” în data de 8 au-gust când va avea loc de la ora19:00 spectacolul Teatrului Evre-iesc de Stat cu piesa „În vizită ladomnul Green” de Jeff Baron,avându-i în distribuţie pe VirgilOgășanu și Tudor Aron Istodor.Marţi, 9 august de la ora19:00, la cinematograful „BelaLugosi” are loc lansarea cărţii„Lugojul în nesfârșirea clipei”, deVasile Bogdan, scriitor, redactorde emisiuni radio și tv. La eveni-ment va fi prezentată și o proiec-ţie cu filme realizate de autor laTVR Timișoara. Va fi prezent di-rectorul TVR Timișoara, LucianIonică, producător al emisiunilorautorului.

În seara zilei de 10august, de la ora 19:00, la Ca-tedrala greco-catolică “Cobo-rârea Sfântului Spirit” , vaavea loc un recital de muzicăsacră, cu participarea CoruluiIon Vidu și a soliștilor AuraTwarowska, Monika Szla-hotka, Diana Chirilă, AdrianaSîrbu, Liviu Indricău, CamilMara, Dorin Mara.În 11 august, la Colţul deCultură de la English Pub, va avealoc vernisajul expoziţiei „Maeș-trii” a artiștilor plastici  SilviuOrăviţan, Petru Galiș, ConstantinRăducan, Viorel Toma și Flora Ră-ducan. Festivalul se încheiesâmbătă, 13 august cu spectaco-lul „Classic meets Jazz, meetsFolk” susţinut la nai și pian de ar-tiștii Andreea Chira și AdrianGașpar din Viena.  Evenimentulva avea loc la Teatrul Municipal„Traian Grozăvescu” Lugoj cu în-cepere de la ora 19:00.
Adriana Weimer

Festivalul Internaţional 
Lugoj Clasic, ediţia I.

LugojAşezarea de EpocaBronzului de la Dealul Viilor –Situl arheologic este situat pepantele line în partea de suda Dealului Viilor, în dreaptadrumului naţional  Lugoj-Deva, unde în anul 2001 Mu-zeul de Istorie, Etnografie şiArtă Plastică Lugoj a efectuatun sondaj ce a constat din tra-sarea a două secţiuni (S1orientată nord-sud şi S2orientată est-vest). Din punctde vedere stratigrafic situaţiase prezintă în felul următor:0-10 cm nivelul vegetal, 10-35 cm apare un nivel de căr-bune, cenuşă şi ceramicămedievală iar între 35-80 cms-a putut observa nivelulpreistoric în care s-au găsitfragmente ceramice aparţi-nând grupului cultural Balta-Sărată faza a II-a.Fragmentele ceramice sunt

de natură semifină, fină şi co-mună şi au culoarea brună,cărămizie, neagră-cenuşie, cadegresant folosindu-se frag-mente ceramice pisate şinisip. Ornamentica materiale-lor ceramice constă din: 1. or-namente incizate ce formeazălinii circulare, linii vălurite,linii în ghirlandă, canelurisubţiri şi verticale; 2. orna-mente imprimate, împunsă-turi succesive în canal
Stichkannaltehnik, triunghiuriaşa-zişii dinţi de lup; 3. orna-mente în relief ca brâie alveo-lare, proeminenţe alungite,proeminenţe conice, toartăsupraînălţată, toarte tubu-lare. Materialele descoperitesunt depozitate în incinta mu-zeului lugojean.Oraşul medieval – De-alungul timpului, cu ocazia di-verselor intervenţii edilitare,în zona cuprinsă între Podul

de Beton şi Podul de Fier aufost recuperate şi puse în va-loare de către muzeul lugo-jean, o serie de materialeceramice medievale. Astfelfostul director al muzeului,profesorul Traian Simu, notaîn Indicatorul obiectelor mai
importante păstrate în Muzeul
Judeţului Severin: „În vitrina
XII păstrăm mai multe vase de
lut, dintr-o perioadă încă ne-
identificată. Aceste vase s-au
descoperit în mijlocul oraşului
nostru Lugoj, la doi metri şi
ceva afunzime, din prilejul ca-
nalizării străzii A. Şaguna, în
anul 1927.” Aceste vase ră-mase neidentificate de cătreprofesorul Simu sunt niştesuperbe cahle-oală păstrateîntr-o stare foarte bună, înformă de vază, evazate, cudeschiderea rectangulară, ci-lindrică şi triunghiulară cepot fi datate în intervalul se-colelor XV-XVII. Alături deacestea au mai fost recupe-rate o serie de cahle placă cuo ornamentică deosebită, pre-cum şi cahle de coronamentce pot fi încadrate în interva-lul secolelor XVI-XVIII. Pre-zenţa cahlelor medievale învechea vatră a oraşului Lugoj,precum şi frecvenţa şi diver-sitatea acestora ne arată fap-tul că sobele de cahledeţineau o pondere semnifi-cativă în sistemul de încălzireal locuinţelor de unde rezultăcă oraşul de pe Timiş a cunos-cut o viaţă relativ prosperă înEvul Mediu.

Dr. Răzvan Pinca

Cercetări arheologice întreprinse de către
Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj (VIII)

Biblioteca Munici-pală Lugoj, Casa de Cultură aMunicipiului Lugoj şi EdituraBrumar din Timişoara au or-ganizat miercuri, 29 iunie2016, de la ora 17:30, în Salade Consiliu a Teatrului Muni-cipal “Traian Grozăvescu”Lugoj, întâlnirea cu editorulşi scriitorul Ion Nicolae An-ghel, cu ocazia lansării laLugoj a volumului “IuliaFeier şi alte povestiri din me-morie” (Editura Brumar, Ti-mişoara, 2016). Volumul a fost pre-zentat de distinsul poet timi-şorean Eugen Dorcescu, deprof. univ. dr. Marcel Tolceaşi de prof. Simona Avram; în-tâlnirea a fost moderată deAdriana Weimer – BibliotecaMunicipală Lugoj.Poeta Maria Bologascrie despre volumul “IuliaFeier şi alte povestiri din me-morie” în eseul “Povestiri dinmemorie” (revista “OrientLatin”, Timişoara): “Editura
Brumar oferă cititorilor un
volum de proze, semnate de
Ion Nicolae Anghel, cunoscut
redactor de carte, un editor
de vocaţie, autorul acum al
unor „povestiri din memorie”,
nuclee epice, anunţate ca
părţi dintr-un viitor roman,
aflat în pregătire, cu titlul

Anotimpul Grivanilor, „roman
el Estului”. […] Memoria este
una din cheile de lectură, pro-
puse de naratorul însuşi […].
Dacă acţiunea, aferentă tre-
cutului, dispune de timp, re-
memorarea, în aceeaşi
măsură, dispune de spaţiu:
momentele se ţes unele din al-

tele, la fel detaliile istorisirii
de dragoste, într-un stil adec-
vat, cu toată recuzita senti-
mentală, drama în sine
emană o certitudine din care
se hrăneşte în prezent nara-
torul (momentele unice ale
iubirii lor…).”

Adriana Weimer 

Editorul timişorean Ion Nicolae
Anghel a lansat la Lugoj 

volumul “Iulia Feier şi alte 
povestiri din memorie”
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De mai bine de 45 deani, personalitatea mareluicompozitor şi dirijor Ion Vidueste omagiată, la Lugoj, cuprilejul festivalului coral careîi poartă numele. Începând cuanul 1970, bienal, această

prestigioasă manifestare cul-tural-muzicală s-a bucurat deprezenţa a numeroase şi valo-roase formaţii corale dinFranţa, Italia, Germania, Gre-cia, Ungaria, Serbia, Japonia şiRomânia, fiind, totodată, un

mijloc eficient de promovarea culturii române şi lugojeneîn lume. În perioada 08–10iulie 2016, s-a desfăşurat ceade a XXII-a ediţie a Festivalu-lui Coral Internaţional „Ion

Vidu”, organizat de Casa deCultură a Municipiului Lugoj,cu sprijinul Primăriei Munici-piului Lugoj și al ConsiliuluiLocal Lugoj.Ediţia din acest an s-a bucuratde prezenţa a două coruri in-

vitate din străinătate, Corul
Philarmonia, din Xylokastro –Grecia și Corul Mixt dr. Mi-
hálka György din Makó – Un-garia, precum și cele dinRomânia: Corul Bărbătesc alBisericii Baptiste Harul dinLugoj, Corul Mixt Bunavestiredin Deva și gazda festivalului,Corul Ion Vidu Lugoj.Vineri, 08 iulie 2016, înprima zi a festivalului, s-a des-făşurat ediţia a III-a a „ZileiGeorge Enescu”: „Pe urmelelui Enescu. Lugoj –Caransebeș - Oraviţa”, în ca-drul căreia au avut loc, de laora 17:30, în Sala de Consiliua Teatrului Municipal, coloc-viul, expoziţia documentară șilansarea cărţii „GeorgeEnescu. Consonanţebănăţene”, de Constantin T.Stan, la care au fost prezenţiinvitaţi de prestigiu din do-meniul muzical (prof. univ. dr.Elena Chircev, prof. univ. dr.Dumitru Jompan, conf. univ.dr. Ioan Fernbach, lect. univ.dr. Simona Negru, lect. univ.dr. Silviana-Ana Cârdu, Mo-nica Isăcescu, Simona Stoiţa șiSimion Dănilă), moderatorifiind prof. dr. Mihaela To-mescu și prof. dr. Constantin-

Tufan Stan. De la ora 19:00,pe scena Teatrului Municipal“Traian Grozăvescu” a fostprezentat un Concert Meda-lion “George Enescu”, susţinutde către solişti instrumentiştidin București, Timişoara şiLugoj.Sâmbătă, 09 iulie 2016, dela ora 19:00, pe scena Teatru-lui Municipal ,,Traian Groză-vescu”,  a avut loc Gala deConcerte a corurilor invitateîn festival. Invitaţi de onoareau fost maestrul Voicu Enă-chescu, președinteleAsociaţiei Naţionale Coraledin România și prof. AlinaPârvulescu, secretar generalal aceleiași asociaţii.Duminică, 10 iulie 2016,de la ora 11:00, au avut locdouă concerte de muzică reli-gioasă: Corul „Philarmonia”din Xylokastro – Grecia, dirijatde Andreas Chasapis, a cântatîn Catedrala Ortodoxă ,,Învie-rea Domnului” iar Corul Mixt„dr. Mihálka György” dinMakó – Ungaria, dirijat de Il-dikó Gilinger, a susţinut unconcert în Biserica Reformatădin satul Țipari, comunaCoșteiu.
Tudor Trăilă

Festivalul Coral Internațional „Ion Vidu” 
ediţia a XXII-a, 08 – 10 iulie 2016

Mulţumesc organizatorilor acestui va-loros eveniment cultural și în mod spe-cial d-lui prof. dr. Constantin-T. Stanpentru invitaţia pe care mi-au făcut-o dea fi prezentă la acest colocviu. Neputândparticipa fizic din anumite motive, măsimt datoare faţă de memoria buniculuimeu, compozitorul Ion Vidu, să vă adre-sez câteva cuvinte de suflet.Povestea vieţii bunicului meu, IonVidu, precum și a personalităţilor care i-au intersectat viaţa, va fi dusă mai de-parte în acele locuri de pe planetă undetrăiesc copiii și nepoţii mei, decistrănepoţii lui Vidu, căci în urma lui a

rămas o frumoasă familie, care nu-l vauita niciodată.Nu l-am cunoscut personal pe buniculmeu, dar am trăit în atmosfera luminoasăși caldă iradiată de bunica mea, Sidonia,care i-a fost soţie și care l-a iubit până lamoarte. Prin ea, l-am cunoscut și pe ma-rele maestru George Enescu, cel care avenit în casa noastră de cele mai multeori când avea concerte la Lugoj.George Enescu și Vidu au fost douăspirite puternice, care au contribuit pecăi proprii la consolidarea idealurilorculturale românești. Maestrul GeorgeEnescu venea cu drag și bucurie în casanoastră de pe malul Timișului. Era un omde o modestie proverbială, tăcut, liniștit,plin de înţelegere și compasiune faţă desemenii lui, un om care nu se despărţeaniciodată de comoara vieţii lui: VIOARA!Se simţea minunat în casa lui Vidu, ală-turi de familia acestuia. Maica Saviţa,străbunica mea, o gospodină desăvârșită,se pregătea cu bucurie, emoţie și cumulte bunătăţi culinare să-l întâmpine pemaestrul Enescu atunci când poposea încasa noastră. De la poartă, cum intra încurte, maestrul Enescu, jovial, zâmbind,spunea: „Maico, azi ce bunătăţi mi-aifăcut?” Se așeza la masă, iar pe un scău-nel, alături de el, își punea vioara lui iu-bită, pe care o numea în glumă „soţiamea”.În curtea noastră, plină de flori șiarome de crini și regina nopţii, timpul sescurgea, atunci, încet, calm și frumos. Stă-

teau de vorbă ore întregi, depănându-șiamintirile și simţămintele lor pline de iu-bire pentru muzică și ţară. Din carteavieţii lui Vidu, paginile legate de amiciţiadintre bunicul meu și maestrul G. Enescuau o mare valoare sentimentală și un far-mec deosebit. Asta și datorită faptului căVidu l-a admirat și preţuit enorm pe ma-rele maestru Enescu pentru talentul săuca violonist și compozitor, precum și pen-tru caracterul său de om, intelectual, pa-triot, cel care a reușit acum să ridiceRomânia, prin lumina forţei sale inte-rioare și prin muzica sa, la un nivel mon-dial.Mulţumesc și pe această cale, astăzi,dlui prof. dr. Constantin-T. Stan pentru în-treaga sa activitate culturală desfășuratăla Lugoj și în ţară și îl felicit din inimă cuprilejul lansării cărţii George Enescu.Consonanţe bănăţene.În încheiere, vă doresc din tot sufletul,dumneavoastră și tuturor participanţilorla Festivalul Coral Internaţional „IonVidu”, ediţia a XXII-a, precum și la ZiuaGeorge Enescu, ediţia a III-a, multă sănă-tate, prosperitate și succes în continuarela ridicarea culturii, în general, precum șia muzicii și creaţiei muzicale, în special,în Banat și în România. Sunt convinsă că,în Univers, sufletele personalităţilor, pecare le evocăm acum și întotdeauna, îșipot continua în liniște și pace drumul lorspre infinit, împăcate că și-au făcut dato-ria pe Pământ.
Dr. Lia Vidu-Benkoczi, iulie 2016

Mesajul doamnei dr. Lia Vidu-Benkoczi, nepoata lui Vidu, 
doinitorul Banatului, adresat participanţilor la cea de-a III-a ediţie a Zilei George

Enescu și la Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu” – Lugoj, 2016 

Prima ședinţă ordinară a
Consiliului Local Municipal

Lugoj recent constituit

Joi, 14 iulie 2016, la ora 14:00, în Sala de Consiliu a PrimărieiMunicipiului Lugoj a avut loc prima ședinţă ordinară a nouluiConsiliuli Local Municipal Lugoj. Pe ordinea de zi s-au aflat ur-mătoarele Proiecte de hotărâri: - Constituirea Comisiei locale de ordine publică a MunicipiuluiLugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;- Desemnarea a doi consilieri locali care vor participa la adu-nările sătești în data de 18 respectiv 19 iulie, organizate pentrualegerea delegaţilor sătești din satele Tapia și Măguri în ConsiliulLocal al Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul MunicipiuluiLugoj;- Aprobarea “Strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj”pentru perioada 2016 – 2020. Iniţiator: Primarul MunicipiuluiLugoj;- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare alServiciului social de zi “Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţiide risc” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară. Ini-ţiator: Primarul Municipiului Lugoj.- Rectificarea bugetului local. Iniţiator: Primarul MunicipiuluiLugoj.- Validarea noilor consilieri locali, Gheorghe Ban și Oana Tyu-kodi, în urma demisiilor înregistrate de Gheorghe Bologa și Cri-stian Oros. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.
Liviu Savescu
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ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de

24.08.2016, ora 12:00, în vederea închirierii, un număr de 33 locuri în
Complexul Comercial Bazar pentru desfăşurarea activităţii de comerţ. 

Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de
22.08.2016, ora 12:000. Caietele de sarcini şi relaţii suplimentare se pot
obţine la Primăria Lugoj, camera 112. 

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de

24.08.2016, ora 14:00, în vederea închirierii, un număr de 7 boxe în Ba-
zarul Pieţei Lugoj pentru desfăşurarea activităţii de comerţ. 

Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de
22.08.2016, ora 14:00. Caietele de sarcini şi relaţii suplimentare se pot
obţine la Primăria Lugoj, camera 112.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de

24.08.2016, ora 09:00, în vederea închirierii, spaţiul nr.10, în suprafaţă
de 17,84 mp., situat în interiorul pieţei agroalimentare ”Timişul”, în ve-
derea desfăşurării de activităţii specifice de comercializare pâine şi pro-
duse de panificaţie. 

Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de
22.08.2016, ora 09:00. Caietul de sarcini şi relaţii suplimentare se pot
obţine la Primăria Lugoj, camera 112. 

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de

24.08.2016, ora 10:00, în vederea închirierii, o căsuţă în Parcul Copiilor
pentru desfăşurarea activităţii de comerţ. 

Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de
22.08.2016, ora 10. Caietul de sarcini şi relaţii suplimentare se pot obţine
la Primăria Lugoj, camera 112. 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Serviciului social de zi „Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc”
din cadrul Direcţiei de asistenţă socială comunitară

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului social de zi

“ Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială co-
munitară, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;
- Primarului municipiului Lugoj;

- Direcţiei administraţie publică locală;
- Direcţiei de asistenţă socială comunitară;
- Celor interesaţi, prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Nr. 17 din 14.07.2016

HOTĂRÂREA
privind stabilirea domeniilor în care se organizează comisii de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Lugoj, a numărului şi denumirii acestora, a număru-
lui membrilor fiecărei comisii, precum şi a componenţei nominale a comisiilorConsiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Domeniile în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Localal Municipiului Lugoj, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii,precum şi componenţa nominală a comisiilor, se stabilesc după cum urmează:
a) - Agricultură, comerţ, turism şi  servicii publice:1. Brîndușoni Emil - Liviu2. Barboni Ioan3. Blidariu Bogdan - Ştefan
b) - Activităţi economico-financiare şi administrarea patrimoniului:1. Bologa Gheorghe2. Grozav Gerlinde3. Bondoc Doris - Daiana4. Agache Mihai5. Mașniţă Fedor
c) -  Juridică, de disciplină, muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii pu-

blice, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti:1. Savu Constantin2. Baboniu Marius  - Cornel3. Martinescu Marius - Tiberiu
d) - Învăţământ, sănătate, familie,  activităţi social-culturale, culte, protecţia

copiilor, tineret şi sport:1. Anghel Mihai - Cornel2. Drăgan Marcel3. Haneș Ioan
e) - Amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului :1. Crăciunescu Iosif2. Oros-Groza Cristian - Dan3. Galescu Cristian - Pavel4. Cornean Cristian - Dorinel5. Ambruş Ioan

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;- Primarului Municipiului Lugoj;- Direcţiei administraţie publică locală;- Direcţiei economice;- Biroului resurse umane;- Celor în cauză;- Celor interesaţi, prin afişare şi publicare;- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Nr. 6 din 30.06.2016

HOTĂRÂREA
privind aprobarea  “ Strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj”

pentru perioada 2016 - 2020Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. –  Se aprobă “Strategia de dezvoltare a municipiului Lugoj” pentru perioada2016 - 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului ma-nagement, proiecte programe şi Direcţiei economice.
Art.3. -  Prezenta Hotărâre se comunică:- Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;- Primarului Municipiului Lugoj;- Serviciului administraţie locală, juridic;- Biroului management, proiecte, programe;- Direcţiei economice;- Celor interesaţi prin afișare și publicare:- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Nr. 16 din 14.07.2016
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Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de va-
labilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea docu-

mentului, schimbarea sexului sau a fizionomieiDocumente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
l certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
l hotărârea de divorţ, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,original și copie;
l certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
l documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se facedovada adresei de reședinţă, original și copie;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
l timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identi-tate dar nu mai puţin de 15 zile, titularul are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act deidentitate. În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documen-tului, schimbarea sexului sau fizionomiei, titularul are obligaţia să solicite eliberarea unuinou act de identitate. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumeluipărinţilor, a datei ori a locului de naștere, precum și în situaţia schimbării sexului, se prezintăși hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativîn baza căruia s-au modificat datele de stare civilă. Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de IdentitateÎn vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei vă facem cunoscutfaptul că, potrivit prevederilor  O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la îm-plinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite eliberarea actuluide identitate și persoana fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea terme-nului de valabilitate a actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să solicite eli-berarea unei noi cărţi de identitate.Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și nu deţin actede identitate, precum și pe cele ale căror acte de identitate au termenul de va-labilitate expirat sau, din diverse motive, nu mai deţin acte de identitate (ex:pierdere, furt), să se prezinte la sediul Compartimentului Evidenţa Persoane-lor din Lugoj, Piaţa J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliţiei Municipiului Lugoj - par-ter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate.Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitateeste de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:
l 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
l 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
l 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
l permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Monica Otilia David
Eliberarea cărții de identitate provizoriiCând persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii deidentitate.

Documente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l 3 fotografii mărimea 3 x 4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
l documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivitlegii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării ci-vile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședinţă, original și copie;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
l timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Eliberarea actului de identitate la pierderea, 
furtul, distrugerea sau deteriorarea actului 

de identitate deţinut anterior
Documente necesare:

l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
l certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
l hotărârea de divorţ, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,original și copie;
l certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
l documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se facedovada adresei de reședinţă, original și copie;
l dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
l un document emis de instituţii sau autorităţi publice - pașaport, permis de conducere,legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ,cu fotografie de dată recentă, original și copie;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
l timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Monica Otilia David

Eliberarea actelor de identitateActul de identitate care se eliberează cetăţeanului român este cartea deidentitate (CI) sau cartea de identitate provizorie (CIP). Cartea de identitatese eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani.Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei dereședinţă a titularului (după caz) și a cetăţeniei române. Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate aactului de identitate dar nu mai puţin de 15 zile, titularul are obligaţia să so-licite eliberarea unui nou act de identitate.În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea do-cumentului, schimbarea sexului sau fizionomiei titularul are obligaţia să so-licite eliberarea unui nou act de identitate.
Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate provizorii cetăţenilor
români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc

temporar în România
Documente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străi-nătate și reședinţa în România;
l pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domi-ciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vi-zelor și ștampilelor autorităţilor de frontieră, precum și copii ale acelorași file alepașaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de că-lătorie emis de o autoritate străină;
l certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
l hotărârea de divorţ definitivă și irevocabilă, după caz;
l dovada adresei de reședinţă din România;
l trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
l documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare detimbru. Monica Otilia David
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În data de 23 iulie, ora 10.00 s-a datstartul în cea de-a V-a ediţie a Cupei Max Aus-nit la ciclism pe șosea. Ca și în ediţia prece-dentă evenimentul a început la Lugoj, înparcarea privată A&O Truck Stop de pe cen-tura ocolitoare a Lugojului.Traseul cursei a trecut prinlocalităţile Lugoj, Coșteiu, Țipari, Păru, Balinţ,Fădimac, Bara, Lăpușnic, Dobrești, OhabaLungă, Cladova, Bethausen, Cliciova, Susani,Sudriaș, Săceni, Surducu Mic, Fârdea, Hăuzești,Crivina, Criciova, Cireșu, Măguri și Tapia și aînsumat 118 km de asfalt, având o diferenţăde nivel de circa 1.000 de metri.

ACS Ciclism Dumbrăviţa în colabo-rare cu Clubul de Turism Concordia Lugoj șilocalnicii din împrejurimile Lugojului au sus-ţinut desfășurarea acestui eveniment de talieinternaţională. Sponsorul principal a fost ur-mașul industriașului Max Ausnit, fiul său Ste-ven Ausnit, împreună cu Olariu și asociaţii. Lafel ca în ediţiile anterioare, la eveniment aufost prezenţi și invitaţi speciali din StateleUnite ale Americii.La startul cursei s-au aliniat peste300 de cicliști profesioniști și amatori din ţarăși de peste hotare. Premiile oferite au însumataproximativ 7000 de euro. Câștigătorii acestei

ediţii sunt:1. Andrei Nechita (Cycling Team Timișoara)– 02:30:56.063, 2. Valentin Pleșea (HC PowerTeam) – 02:3:43.269, 3. Marius Petrache (CSASteaua Devron) – 02:36:34.860 – la categoriaElite masculin; 1. Marike Tache(Budapesta/Ungaria) – 03:00:32.129, 2.Adriana Szentgyrgyi Ceaușescu (Otopeni) –03:00:32.641, 3. Miriam Stan (CS Otopeni) –03:19:09.734 – la categoria Elite feminin; 1.Emil Dima (Tușnad Cycling Team) –02:35:51.197, 2. Vlad Nicolae Dobre (TușnadCycling Team) – 02:36:46.220, 3. Andrei BarbuNicola – 02:41:02.072 – la categoria U23 mas-culin; 1. Emanuel Stan (CS Otopeni) –02:41:02.732, 2. Mihai Băbăiţă –02:41:06.139, 3. Cristian Bidilici 02:47:22.309– la categoria Juniori; 1. Monica Serachitopol(HC Cycling Team) – 02:59:24.608, 2. ElenaFodor (CS Tibiscus Timișoara) – 03:03:24.807,3. Corina Loredana Butuc (HC Cycling Team)– 03:15:30.066 – la categoria Feminin Open;1. Daniel Leasu (HC Cycling) – 02:36:43.221,2. Roland Schmidt (Pro Racers Satu Mare) –02:41:02.251, 3. Eugen Ignat (HC Cycling)-02:41:02.616 – la categoria Masculin 18-29ani; 1. Marian Frunzeanu (HC Cycling PowerTeam) – 02:36:35.282, 2. Daniel Anghelache(HC Cycling Team) – 02:36:35.821, AndreiCosmin Bidilici – 02:36:39.326 – la categoriaMasculin 30-39 ani; 1. Ștefan Marcov –02:36:40.087, 2. Gyorgy Borbely –

02:41:02.763, 3. Daniel Cattapan –02:47:22.044 – la categoria Masculin +40 ani.În premieră, la ediţia din acest an aCupei „Max Ausnit” a luat startul și un ciclistparalimpic – Theodor Matican, de la MT2 Pa-racycling Craiova, care a trecut linia de sosireîn 02:04:32.269, după ce a parcurs într-un tri-ciclu un traseu scurt, de 45 de kilometri. 
Roxana Alexa

Situate în categoria de-zastrelor naturale cu caracterinvaziv prin pierderile umane șimateriale pe care le pricinuiesc,inundaţiile determină, pe o du-rată lungă, evoluţia uneilocalităţi, care poate renaște dinpropria cenușă sau se poate cu-funda în stagnare. Prin amploarea ei,inundaţia catastrofală din 1912– văzută de contemporani ca un„potop” pustiitor, o năprasnicăurgie a cerurilor, ce a determi-nat umflarea râului Timiș și re-vărsarea sa violentă – se înscrieca unul din cele mai negre mo-mente din istoria Lugojului.Ieșirea din albie a Timișului îndata de 26 mai – SărbătoareaRusaliilor, când Spiritul Sfânt sepogoară asupra oamenilor – aluat prin surprindere suflarealugojeană: „Timișul înfuriat cares-a repezit asupra noastră camânia lui Dumnezeu măturândaverea și viaţa noastră” (Rapor-tul primarului orașului Lugoj peanul 1912). Acoperirea cu apă aunei vaste suprafeţe a orașului aprejudiciat mai mult de jumă-tate din populaţie: recoltelecompromise în grădini au semă-nat foamete, căminele surpate i-au privat pe proprietari deagoniseala unei vieţi, străzile aufost înnămolite, în multe cazuriasfaltul a fost distrus, au fostafectate fabrici și atelieremeșteșugărești, numeroase bu-nuri risipite au creat suferinţă șidisperare (fâneţuri, animale,mobile și mărfuri).Pentru a reliefa am-ploarea dezastrului este necesarsă urmărim dimensiunea spa-ţială a nenorocirii: în dimineaţa

zilei de 26 mai tot judeţul Caraș-Severin era lovit de inundaţii. LaLugoj viitura a ajuns în jurulorei 15:00. Au fost atinse zonelecele mai joase, adiacente malu-rilor Timișului (cca. 2-3 m apă),de la sud spre nord:  Uzina elec-trică cu Cazarma Artileriei, cimi-tirul ortodox din actualul cartierȘtrand până la Str. Ep. Dr. IoanBălan (s-a creat o atmosferă te-rifiantă când s-a întrerupt ali-mentarea cu energie electrică șiau început să bată clopotele întot Lugojul), Spl. C. Brediceanu,Parcul G. Enescu, zona Cotu Mic(unde se afla o magazie de fân),apa trecând de Spitalul Comita-tului, peste linia de cale ferată înColonia grădinarilor bulgariunde a făcut 7 victime; în partearomânească a fost inundatăPiaţa Drăgan (1,5 m apă), Str.Șaguna, toate uliţele care dauspre Timiș de la Str. AvramIancu, Str. Libertăţii, Str. Tapiei(Moara Șpănească), până lapoalele Dealului Viillor, apa pă-trunzând prin Str. Făgetului spreUliţa Hezerișului. A doua zi, luni27 mai, înainte de ora 10:00 apaa distrus noua pasarelă debeton din faţa teatrului, piloniiei luând în cale podul de lemn aleconomilor (actualul pod debeton). Din Str. Caransebeșuluia ajuns pe Str. Bocșei la Fabricade ţigle Bohn (punctul extrem),parcul gării, Str. Cernei,înghiţind și porţiunea mai înaltăa Lugojului German: în Str. Mo-cioni și Bucegi apa a ajuns la 30-40 cm.   În sprijinul populaţieipericlitate au fost întreprinsedârze acţiuni de salvare de cătregarnizoana militară (dar și unii

cetăţeni distinși) într-un pericu-los și neîntrerupt serviciu de 30de ore: soldaţi călare (Reg. 21Artilerie), trupe de honvezi șijandarmi (Reg. 8 Infanterie) ausalvat oamenii din apa ce ajun-gea până la gât în unele locuri �acte supraomenești fără de carepierderile de vieţi ar fi fost multmai numeroase. Aceluiași scopau servit pompierii voluntari șipoliţiștii care au eliberat oame-nii și bunurile spre locuri sigure:reședinţa comitatului, casaorașului, palatul finanţelor (ac-tuala primărie), tribunalul, ve-chea berărie a lui Dr. G. Dobrin,locuinţa avocatului Dr. I. Rostás,cazarma pompierilor, spitalulorășenesc. Autorităţile locale înfrunte cu primarul Dimitrie Flo-rescu, secondat de căpitanul depoliţie Ludwig Török, inginerulorașului Oliver Podhradzky, îm-preună cu notarul comitatuluiZoltan Talajdy, au depus eforturiconsiderabile pentru a coor-dona acţiunile de salvare, în adoua fază ocupându-se de îngri-jirea  sinistraţiilor prin dirijareajustă a ajutoarelor (bani șihrană) celor ajunși în mizerie.Descuierea zăgazuri-lor cerului a semănat suspine,lipsuri, goliciune, foamete, sără-cie și a produs daune marcante:în jur de 300 de case au fost de-molate și alte 342 au fost dete-riorate, 1893 familii cu 8429membri au fost scoase din casepe ferestre ori prin acoperișuride către autorităţi și relocate,mobilele a 805 familii au fostprăpădite, articole a 427comercianţi și industriași aufost distruse, îndeosebi aleneguţătorilor din Piaţa Isabella

(Piaţa Drăgan), cărora le-au fostinundate prăvăliile și pivniţelecu mărfuri (unele firme au fosttotal ruinate), 303 grădini aufost păgubite, 250 jugere de pă-mânt au fost stricate în LugojulGerman, iar în cel Român 1000jugere. Paguba nu a fost doarmaterială, fiind curmate 9 vieţi:2 artileriști, răpuși de ape aflaţiîn sânul acţiunii de scăpare allocuitorilor (Matei Lazăr  – găsitși înmormântat cu paradă înLugoj în 2 iun. – și Tobie Madin-cea) și 7 grădinari bulgari (vân-zători de zarzavaturi). Timișuldezlănţuit a întrerupt provizo-riu legătura dintre cele douăpărţi ale Lugojului (comunica-rea fiind posibilă doar cu lun-trele), a rupt 2 poduri, a avariatdrumurile, malurile Timișului, aruinat târgul de porci, a stricatcanalul abatorului, a spulberatmoara familiei Bejan etc. Pagu-bele au însumat peste 3 mi-lioane coroane: 2.585.451coroane în rândul privaţilor și1.304.000 coroane daune aleorașului. Pentru alinarea celorafectaţi sau rămași fără adăposts-au făcut diverse colecte (baniși alimente, ziarul „Românul”din Arad a făcut apel lasubscripţii pentru ajutorare),primăria a acordat mâncare,dna Dr. G. Dobrin a oferit laptecopiilor mici, locuitorii maiînstăriţi și-au acordat obolul, sa-tele învecinate au suplimentatnumărul de motopompe dinoraș pentru înlăturarea apelorrămase, au fost trimise 16.000coroane de la guvern ca primajutor. Până la evenimentul

nefast Lugojul a cunoscut o pe-rioadă de ascensiune (s-a con-struit intens), însă pagubelemajore ale inundaţiei neputândfi suplinite integral (nici cu aju-torul extern) au dus la încetini-rea ritmului de dezvoltare aorașului până la izbucnirea Pri-mului Război Mondial în 1914.Lipsa de fonduri a însemnat șiimposibilitatea consolidăriireţelei de canalizare și a maluri-lor pentru stăvilirea apelor, în-diguirea realizându-se abia înperioada interbelică. Un semnsinguratic - triunghiul metalic

aflat pe clădirea Pizzeriei Arian-dree (fosta cafenea “Turcu”- re-cent demolată) – consemneazănivelul atins de apă pe Str.Avram Iancu la inundaţiile din1912: 1,20 m. Cu toatăsuferinţa pe care a pricinuit-o,catastrofa din 1912 a demons-trat încă o dată că sentimentelede solidaritate și înfrăţire a lu-gojenilor au depășitdivergenţele politice surcla-sând deosebirile confesionalesau etnice, pentru binelecomunităţii.
Andreea Denisa Schneider

Lugojul a fost cotropit de ape în 1912!

Cupa Max Ausnit, la ediţia a V-a
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