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Marți, 10 iulie 2018, Primă-ria Municipiului Lugoj adepus o cerere de finanțarepentru construcția și dotareaunei săli de sport școlare laColegiul Tehnic „ValeriuBraniște” din Lugoj.Proiectul a fost depus în ca-drul Programului OperaționalRegional (POR), Componenta1 POR/2017/10/10.2/7re-giuni, Axa Prioritară:Îmbunătățirea infrastructuriieducaționale Operațiunea:

Creșterea gradului de partici-pare la învățământul profe-sional și tehnic și învățare petot parcursul vieții.Obiectivul general al pro-iectului îl reprezintăconstrucția și echiparea Cole-giului Tehnic Valeriu Braniștedin municipiul Lugoj cu o salăde sport școlară modernă, învederea creșterii gradului departicipare la învățământulprofesional și tehnic șiînvățare pe tot parcursul

vieții al elevilor din munici-piul Lugoj. Proiectul va contri-bui la creșterea atractivitățiiColegiului și implicit a ratei departicipare la învățământulprofesional și tehnic, la dez-voltarea în perspectivă asportului, la o rată mai marede absolvire și la creșterearatei de tranziție spre nivelurisuperioare de educație. Du-rata proiectului este de 18luni, din care 12 luni sunt alo-cate construcției efective a

sălii de sport.Proiectul a izvorât din bunacolaborare între conducereaColegiului Tehnic ValeriuBraniște și municipalitate prinBiroul Management Proiecte,Programe.Prin intermediul acestuiproiect se propune construi-rea pe un teren din curtea Co-legiului, a unei săli de sport, lacele mai înalte standarde eu-ropene, formată din două cor-puri independente structural

(corp A și corp B), dar interco-nectate funcțional. Corpul Ava avea o suprafață construităde 328 mp și va aveadestinația de vestiare, grupurisanitare, dușuri și spații anexe(spațiul tehnic și depozit). De-pozitul propus, are acces și depe holul Corpului A și din cor-pul B, fiind folosit pentru de-pozitarea echipamentelornecesare bunei funcționări aorelor de sport. Corpul B, vaavea destinația de sală de

sport propriu-zisă având osuprafață construită de 560mp. Sala de sport va fi dotatăcu spaliere, stâlpi și fileu pen-tru volei, porți de handbal șipanouri pentru basket.Bugetul proiectului este de6.550.997 lei, din care, cheltu-ielile eligibile totale sunt de6.487.981, iar suma de129.759 lei reprezintăcontribuția proprie a Munici-piului Lugoj la proiect.
Liviu Savescu

Proiect cu fonduri europene pentru o nouă sală
de sport la Colegiul Tehnic „Valeriu Braniște”
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Valoarea sprijinului financiarpentru persoanele cu dizabilități a fostdin nou majorată începând cu 1 iulie2018, conform Ordonanței de Urgență nr.60 adoptată de Guvern în şedința din 4august 2017, la propunerea MinisteruluiMuncii şi Justiției Sociale.Actul normativ modifică Legea448 din 2006 privind protecția şi promo-varea drepturilor persoanelor cu handi-cap, în sensul integrării lor în societate,inclusiv prin creşterea ponderii în rândulsalariaților, în acord cu prevederile Stra-tegiei naționale „O societate fără bariere”.Una dintre cele mai importantemodificări cuprinse în OUG se referă lamodalitatea de actualizare a cuantumuluidrepturilor acordate persoanelor cu han-dicap, respectiv prin raportare la Indica-torul Social de Referință (ISR), stabilit înbaza Legii nr. 76/2002 privind sistemulasigurărilor pentru şomaj şi stimulareaocupării forței de muncă.Majorarea sprijinului financiaracordat persoanelor cu handicap a avutloc în două etape: prima, la 1 ianuarie2018, iar cea de-a doua, la 1 iulie 2018.Potrivit actului normativ din 1iulie 2018, persoanele adulte cu handicapbeneficiază de creşterea cuantumuluiprestațiilor sociale, astfel:
l pentru adultul cu handicap

grav: 500 de lei (indemnizație + bugetcomplementar lunar), față de 340 de leila 31 decembrie 2017;
l pentru adultul cu handicap ac-

centuat: 375 de lei (indemnizație +buget complementar lunar), față de 272de lei la 31 decembrie 2017;
l pentru adultul cu handicap

mediu: 60 de lei (buget complementarlunar), față de 39 de lei la 31 decembrie2017. Tot de la 1 iulie 2018 s-au majo-rat prestațiile sociale pentru copiii cuhandicap, pe perioada în care părintele,tutorele sau persoana desemnată are înîngrijire, supraveghere şi întreținere uncopil cu dizabilități, după cum urmează:
l în cazul copilului cu handicap

grav: 300 lei (60% din ISR) față de 106de lei la 31 decembrie 2017;
l în cazul copilului cu handicap

accentuat: 175 lei (35% din ISR) fațăde 79 lei la 31 decembrie 2017;
l în cazul copilului cu handicap

mediu: 60 lei (12% din ISR) față de 39lei la 31 decembrie 2017.În total, numărul beneficiariloracestui act normativ este de aproxima-tiv 786.546 de persoane cu dizabilități,dintre acestea, 706.401 sunt adulte,restul de 80.145 sunt copii (date ofi-ciale an 2016). 

De la 1 iulie au crescut veniturile
persoanelor cu handicap

La inițiativa Prima-rului Municipiului Lugoj, ing.Francisc Boldea, municipali-tatea oferă, din anul 2009,distincții în bani și diplomecuplurilor care aniversează50 de ani de conviețuire ne-întreruptă (Premiu de fideli-tate), persoanelor careîmplinesc 90 de ani de viață(Premiu de excelență) saucelor care ating venerabilavârstă de 100 de ani (Di-ploma VÂRSTA DE AUR), șicare domiciliază în Lugoj sauîn satele aparținătoare Tapiași Măguri. Până în prezent aufost premiate și răsplătite760 cupluri care au celebrat50 de ani de căsătorie neîn-treruptă, 281 de persoanecare au sărbătorit frumoasavârstă de 90 de ani, iar la 9lugojeni primarul s-a depla-sat alături de angajații Direc-ției de Asistență Socială

Comunitară pentru a leonora un secol de viață și a leînmâna Diploma VÂRSTA DEAUR! Şi pentru că tradițiatrebuie să continue, joi, 9 au-gust 2018, începând cu ora1100, la Cinematograful“Bela Lugosi”, primarul Lu-gojului va fi gazdă pentru cu-plurile care împlinesc 50 deani de la căsătorie și pentrunonagenarii care se înca-drează în prevederile H.C.L.nr. 106/ 2011 și își vor de-pune actele doveditoare înacest sens. Până în prezentau depus actele doveditoareși urmează să fie sărbăto-riți: 9 persoane care auajuns la frumoasa vârstă de90 de ani și 11 cupluri, care,acum jumătate de secol, auspus un “DA” hotărât.Pentru a beneficiade prevederile H.C.L. nr.106/30 iunie 2011, privind

acordarea premiului și a di-plomei de fidelitate pentrucuplurile din municipiulLugoj, care au împlinit 50de ani de căsnicie neîntre-ruptă, a premiului și a diplo-mei de excelență pentrupersoanele cu vârstă de 90de ani, precum și a premiu-lui și a diplomei ’VÂRSTA DEAUR’, cetățenii îndreptățițivor depune o cerere la Com-partimentul Registraturădin cadrul Direcției de Asis-tență Socială Comunitară,situat la parterul PrimărieiMunicipiului Lugoj (camera14), însoțită de actul deidentitate și certificatul denaștere - în cazul celor careîmplinesc  90 sau 100 deani, iar în cazul celor careîmplinesc 50 de ani de căsă-torie neîntreruptă - actelede identitate și certificatulde căsătorie.
Călin Bublea

9 august 2018 – Premii de fidelitate 
și de excelență pentru lugojeni

Marți, 17 iulie 2018, prof.ing. Francisc Boldea, Prima-rul Municipiului Lugoj  l-aprimit la sediul primăriei pedomnul Pavel Ernest Dupta,consulul onorific al Macedo-niei la Timișoara.  Edilul șef i-a adresat oas-petelui urări de bun venitdin partea lugojenilor și a ex-primat onoarea de a-l primi

în orașul nostru. A urmat oscurtă prezentare a munici-piului Lugoj, primarul Fran-cisc Boldea accentuândbuna înțelegere a tuturor et-niilor și a confesiunilor reli-gioase de la noi, motiv demândrie pentru municipiulLugoj în rândulcomunităților din Banat șichiar din țară. De asemenea

a prezentat relația foartebună de parteneriat pe careMunicipiul Lugoj o are dinanul 2011 cu orașul KrivaPalanka din Macedonia.Oaspetele a adresatmulțumiri pentru primireacălduroasă și și-a manifestatinteresul față de economiaorașului Lugoj și perspecti-vele unor relații între firmedin Macedonia și agenți eco-nomici din orașul nostru. În încheiere primarulFrancisc Boldea i-a adresatoaspetelui o invitație la RugaLugojeană, prilej cu care va fiprezentă în Lugoj și odelegație din orașul partenerKriva Palanka.
Aurel Jurubiţă

Vizita consulului onorific al Macedoniei la
Primăria Municipiului Lugoj

Marți, 10 iulie, ma-ternitatea Spitalului Munici-pal Dr. Teodor Andrei aprimit o donație constând în6 pătuțuri speciale pentrunoi-născuți și 356 de cear-ceafuri de finet albe, refolo-sibile. Donația a avut loc în

cadrul campaniei ”Hai să dă-
ruim un nou început pentru
un nou-născut” inițiată de So-cietatea Națională de CruceRoşie din România, filialaTimiș și finanțatorii Proc-ter&Gamble şi Profi, campa-nie în cadrul căreia au fost

echipate cu pătuțuri nou-născut și lenjerii de pat, 41de maternități din țară.Pătuțurile pentru noi născuțisunt moderne, partea infe-rioară este prevazută cuspațiu pentru depozitare, ausaltea, roți silențioase cufrână, înălțime reglabilă,sunt prevăzute cu cântar șitermometru ambiental. Municipalitatea lu-gojeană salută aceastăacțiune care este una bene-fică pentru maternitatea lu-gojeană și apreciază efortulinițiatorilor ca fiind unul lău-dabil, un model de urmat șipentru alte asociații și agențieconomici dispuși sădesfășoare și activități cu im-pact pozitiv în rândulcomunității în care activează.Societatea Naționalăde Cruce Roşie din Româniaeste o organizație umanitarămembră a Mişcării Interna-ționale de Cruce Roşie şi Se-milună Roşie, auxiliarăautorității publice şi abilitatăprin lege să asigure asistențaumanitară în caz de dezastreşi să vină în sprijinul persoa-nelor vulnerabile.
Liviu Savescu

Donaţie la maternitatea
Spitalului Municipal 

Dr. Teodor Andrei Lugoj
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În această perioadă pe teritoriulorașului sunt în curs de desfășurarelucrări la o serie de obiective deinvestiții demarate de către munici-palitate.Continuă lucrările la proiectul dereabilitare a clădirii fostei cazarmede pe strada Banatului, nr. 8 A,acolo unde se va amenaja noulsediu al Direcției de Asistență So-cială Comunitară Lugoj. A fost înlo-cuit acoperișul și au fost finalizatelucrările la luminator, în partea dinspate a clădirii. Reabilitarea fațadeieste în stadiu avansat de execuție.A fost aplicată tencuiala decorativă.În interior se execută lucrări laînstalația electrică și la instalația

sanitară. De asemenea, se executălucrări la casa liftului, urmând săfie instalat un lift pentru persoanecu dizabilități.Continuă și lucrările de reabilitarea Ştrandului Municipal. S-au montatinstalațiile hidraulice (pompe și fil-tre). S-a realizat branșamentul elec-tric. A fost montat linerul în cele douăbazine. În prezent se montează gre-sia pe marginea râului, pe platformabazinului și pe terasa de deasuprasaunelor și se montează balustrada.Luni, 16 iulie au început probele lainstalațiile hidraulice aferente bazi-nului principal și bazinului de sări-turi. În perioada următoare se vatrece la achiziționarea prin proce-

dură simplificată a mobilierului cucare va fi dotat ștrandul (șezlonguri,umbrele, măsuțe, diferite atracțiipentru copii). La bazinul cu toboganse toarnă cuzineții de susținere a to-boganului urmând ca în perioadaimediat următoare să se construiascăturnul pentru tobogan. Sunt în curs lucrările la lotul 2 aldrumului Tapia – Armădia. S-auefectuat probele de verificare acompactării substratului și urmeazăașternerea și compactarea unuistrat de 25 cm de piatră concasată.După compactare se va turna stra-tul de asfalt.S-au încheiat lucrările de refacerea stratului de uzură  pe splaiulTinereții și strada Lăcrămioarelor.Aceste două străzi fac parte dintr-unlot de 8 străzi care vor fi asfaltate înperioada următoare. În prezent sedesfășoară lucrări pregătitoare pestrada Gării unde vor fi ridicate capa-cele de canal. Strada urmează să fieasfaltată.Referitor la  lucrările de reparațiiprin plombare a străzilor asfaltate, afost acoperită o suprafață de 8.100mp din totalul suprafeței de 9.000mp  prevăzută în contract. Restul, însuprafață de 900 mp, urmează să fie

realizat în cea de-a doua parte aanului.A demarat activitatea de refacere amarcajelor rutiere longitudinale șitransversale din municipiu pe osuprafață totală de 5.500 mp.S-au încheiat lucrările de reabili-tare a celor două alei centrale dinParcul Gării Pavajele însumează osuprafață de 1.100 mp.Sunt în curs de execuție și lucrărilede reparații a străzilor pavate. Au fostfinalizate străzile Herendeștiului șiTiberiu Brediceanu, în prezent lucră-rile desfășurându-se pe str. Rahoveiurmând să continue pe strada Rarău.În ceea ce privește  repararea stră-zilor balastate, s-au finalizat lucrărilepe toate străzile prevăzute, respectivCernabora 1, 2 și 3, Fagilor, Spinanței,Cloșca, Cartier MAN, Agriculturii,Moara Şpănească, pe o porțiune din

strada Traian Vuia și sat Tapia. Au fost amplasate cele 4 noi com-plexe de joacă pentru copii, unul încartierul Stadion I, unul în cartierulTimișoarei 110, cel de-al treilea încartierul Micro I și ultimul în zonatroiței din Cotu Mic.Este în curs de finalizare proce-dura de achiziție publică pentru lu-crările de reabilitare prin asfaltare aunor trotuare din municipiu. În urmaevaluării a fost desemnat executantuliar în perioada următoare se va în-cheia contractul de lucrări. Sunt vi-zate trotuarele de pe străzile:Brâncoveanu, Rodnei, Margaretelor,Ghe. Barițiu, N.Iorga, Xenopol, Primă-verii (porțiunea dintre străzile Bis-trei și Cloșca), Bârzavei, Ghiocelului,Rarău, Ghe. Şincai, Țesătorilor,Remus, Romulus și Victor Babeș.
Aurel Jurubiţă

Lucrările de investiții

Intabulări gratuite pentru 850 de terenuri agricolePrimăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor că, în conformitate cuprevederile Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, la nivelul întregiițări se derulează procedurile necesare în vederea înregistrării (intabulării) gratuite aproprietăților imobiliare (terenurilor).În perioada 06.03.2018 - 08.11.2018, Primăria Municipiului Lugoj, împreună cu o firmăautorizată de cadastru, va executa intabularea gratuită a aproximativ 850  terenuri agricoledin extravilan, în următoarele zone: 
l Zona Liceul Agricol;
l Dealul Hezerișului, partea de Nord a centurii Lugoj;
l Dealul Viilor, partea de Nord a centurii Lugoj;
l Zona case - Tirol cu Dealul Capelei (Bisericuța Grofului);
l Zona str. Traian Vuia;
l Câmpul Aviației cu Uzina de Apă nr. 1.Cei interesați se pot adresa pentru informații la Biroul Agricol, Cadastru , din cadrul Primăriei Lugoj, camera 215.

În această perioadă angajații Serviciului Sere șiSpații verzi desfășoară lucrări de întreținere întoate parcurile din oraș: cosit iarba, igienizareazonelor verzi, săpălugit rabate de flori de sezon șitrandafiri, tuns garduri vii, greblat, măturat sausuflat aleile.În urmă cu circa o lună au fost amplasate înoraș patru turnuri florale de 2 m înălțime cu pe-tunii, unul în piața J.C. Drăgan, unul în apropierede banca Unicredit și două la primărie.A fost refăcut după o nouă concepție și spațiulverde din sensul giratoriu de la intersecția străzi-lor Ep. Dr. Ion Bălan cu N. Bălcescu și Memoran-dului. În mijloc va fi amplasat un arbore

ornamental și în rest va predomina gazonul și flo-rile de sezon.A fost refăcut și designul spațiilor verzi din cur-tea Teatrului  Municipal Traian Grozăvescu.La începutul lunii septembrie vor demara lu-crări de amploare în parcul George Enescu careva fi închis pentru circa 3 săptămâni. Parcul va fiamenajat după o nouă concepție. Vor fi indepăr-tate rocile, vor avea loc lucrări de pregătire a so-lului, respectiv, săpat, mărunțit, frezat și vor fiscoase rădăcinile rămase de la arbori mai vechităiați. Va fi pregătit solul și apoi va fi însămânțatun nou gazon. Aceste lucrări se impun pentru căaleile parcului au fost pavate recent în totalitate,a fost instalat mobilier urban nou și spațiile verziactuale nu au un aspect îngrijit. În urma acestorlucrări parcul George Enescu, cel mai frecventatdin oraș, va avea o nouă înfățișare.Începând din acest an activitatea de udare a flo-rilor din oraș (de pe stâlpi, de la cele trei poduriși de pe sol) se va desfășura noaptea.Serviciul Sere și Spații Verzi a primit recent îndotare o motosăpătoare, trei trimere pentru cositiarba și o drujbă. Aurel Jurubiţă

Activități de înfrumusețare a orașului
desfășurate de Serviciul Sere și Spații Verzi
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Dacă într-o primă fază, noiembrie-decembrie 1918, trupele franceze auîndeplinit rolul de ariergardă a ar-

matei sârbe, ce ocupase puncte stra-tegice în Banat pentru a supraveghearetragerea armatei germane a mare-șalului Mackensen, acestea au trecutapoi în mod succesiv, în ianuarie-fe-bruarie 1919, la luarea efectivă înstăpânire a unor poziții, pentru amedia diferendele locale între națio-nalitățile revendicative.Prima responsabilitate a trupelorfranceze a fost cea a restaurării ordi-nii, a rezolvării conflictelor locale –practice –, cele regionale – teoretice–, privind granițele, fiind lăsate Con-ferinței de pace. Încă din momentulinstalării, a fost emis ordinul de con-fiscare a armelor deținute de civili.De asemenea, recomandările de ar-borare a tricolorului doar cu ocaziasărbătorilor religioase și de desfășu-rare în spațiu închis a reuniunilor bă-nățenilor, cu caracter național, aufost menite să preîntâmpine even-tuale represalii din partea sârbilor.În urma solicitărilor bănățenilor,dar și a pericolului unui atac din par-tea ungurilor, generalul Prezan, ŞefulStatului Major General, emite în 21martie 1919 un ordin către Coman-damentul Trupelor române dinTransilvania. Acesta sublinia necesi-

tatea atașării unor ofițeri de legăturăpe lângă Comandamentul trupelorfranceze din Banat. Generalul TraianMoșoiu, aflat la Sibiu, luase deja mă-surile necesare în acest sens. Astfel,maiorul D. Oancea, invalid de război,decorat pentru meritele militare,este numit pe lângă Comandamentulfrancez din Timișoara, iar colonelulPetrescu D. Tocineanu va îndeplini omisiune similară în Lugoj. Prioritateaactivității lor o reprezenta asigurareaprotecției elementului românesc.Consiliul Dirigent le-a atribuit deasemenea și însărcinări diplomatice.Prin rapoartele lor, au făcut dovadaunor buni observatori, a unor factoride comunicare și apreciere decisivi.Colonelul Petrescu D. Tocineanu șiînsoțitorii săi, locotenet de rezervăBojincă și sublocotenent LucopolIon, au fost admirabil primiți defruntașii lugojeni. În cinstea lor a fostorganizată reuniunea din 18 martieîn localul Concordia. Se cuvine să evi-dențiem o altă reușită a intelectuali-tății lugojene. Colegiul redacțional alDrapelului a dorit o dinamizare a re-lațiilor cu soldații francezi, oferindu-le acces la informațiile cu caractergeneral. Astfel a luat naștere rubrica

în limba franceză: Pentru prieteniinoștri francezi, începând cu număruldin 5/18 martie 1919: „... de astăziprietenii noștri francezii vor găsi îngazeta noastră două coloane cu textfrancez. Noi vom încerca să cuprin-dem în ele ultimele știri din lumeaîntreagă, atât cât circumstanțele opermit, tot ceea ce se referă la Franțași la convorbirile de la ConferințaPăcii”. Din 22 martie a fost publicatun supliment: Drapelul „Organe na-tional politique roumain. Éditionfrançaise pournos amis et nos alliés”.Noile atribuții ale comandantuluicelei de a 11-a Divizii coloniale erauîncepând cu 15 martie 1919, ca înzona cuprinsă între linia Orșova-Lugoj-Lipova și limita estică a comi-tatului Caraș să exercite „un controlgeneral, atât din punct de vedere mi-litar, cât și din punct de vedere ad-ministrativ”. Definitorii pentruacestă misiune sunt: „ocupareazonei cu scopul de a asigura aici or-dinea și liniștea; interzicerea orică-rei trupe sârbe, române, maghiare șiîn principiu a militarilor izolați apar-ținând acestor naționalități să pă-trundă în această zonă; asigurareadesfășurării activității comanda-

mentului teritorial”.Noile îndatoriri reclamau pre-zența generalului Farret și a Statuluisău Major la Lugoj, unde începând cu22 martie s-a și instalat. Vesteaschimbului de ștafetă dintre garni-zoana franceză a colonelului Le-moigne și cea a noii autoritățimilitare a fost anunțată în ziarul Dra-pelul, cu numărul 28 din 13/26mar-tie 1919: „Vineri s-a îndepărtat dinorașul nostru o mare parte din gar-nizoana franceză, ce a fost la noi laLugoj. Ne pare rău că așa de curânda trebuit să ne părăsească dim-preună cu simpaticul colonel Le-moigne, căci începuserăm să nededăm bine laolaltă. În locul lor ausosit la noi, sâmbătă, generalul de di-vizie Farret dimpreună cu tot statulsău major. Sperăm că și nou veniții sevor afla destul de bine la noi. În cre-dința și cu dorința aceasta, îi salutămîn mijlocul nostru: «Bine ați venit!»”.Aria de răspândire a noii autoritățiîngloba aproape în întregime județulCaraș-Severin și partea nordică a ju-dețului Timiș.
Muzeograf dr. Răzvan Pinca

Banatul de la ocupația sârbă și franceză la instaurarea administrației românești.
Intrarea trupelor române în Banat (I)

Povestea simbolică a nă-
frămuţei sau batistuţei, partecomponentă a costumului po-pular de sărbătoare de la sfâr-şitul secolului al XIX-lea şiînceputul secolului al XX-lea,se deschide spre un arbore in-finit de sensuri, convertibileîn tot atîtea căi de abordare atemei  destinului, ea fiind oprezență constantă, în toatemomentele importante ale ci-clului vieții, de la  naştere şipână la moarte.   Documentarea noas-tră se bazează pe martori in-formatori care au cusut şipurtat aceste năfrămuțe şi înegală măsură, pe fotografii deepocă aflate în patrimoniulMuzeului de Istorie, Etnogra-fie şi Artă Plastică Lugoj. Într-o societate care nuconcepea existența în afaracusutului şi țesutului, destinultinerelor fete era trangresatde necesitatea de a coase, unadintre interlocutoarele melemărturisindu-mi : ”Nu aveam
mai mult de 6-7 ani, când bu-
nica mea m-o spus : tu eşti
mare acum draga  lu’ buna şi
îi măi mare ruşânea să nu ştii
să coşi.” Folosind ochiurilepânzei sau ietaminei, fata în-văța să brodeze cu acul mono-grama posesoarei, câmpulornamental al batistuței evo-luând astfel  dinspreinconștientul de neînțelesspre narabil şi inteligibil,într-o inocentă poveste de

dragoste. Astfel, năfrămuțaera integrată într-un parcurscare includea gesturi circum-scrise unei comunicări non-verbale, fiind utilizată de feteşi de băieți, deopotrivă, pen-tru a-şi transmite tainele şisentimentele tandre. Apanajal tinerilor îndrăgostiți, batis-tuța fetei, frumos cusută, eradăruită, când ieşea la primuljoc, flăcăului pe care-l îndră-gea. Simbolic, acest gest esteexpresia unei opțiuni perso-nale, echivalând cu aceptuldin partea fetei a „legăturilor“de prietenie în ideea casato-riei, urmând ca părinții să sta-bilească aranjamenteleacesteia. Cu această năfrămuță per-sonalizată, ce purta în colțuri,cusute cu mult drag, inițialelenumelui ei şi al lui, pleca fe-ciorul în armată, „la cătanie“sau „la bătaie“ cum spun, înlimbaj dialectal bănățenii, re-ferindu-se la război. În cufărulde front, tânărul păstra cugrijă, acest adevărat ”porte
bonheur”, menit să-l fereascăde orice nenorociri, într-oadevărată analogie „destin-
năframă”.În Banat, rosturile ritualeale năfrămuței sunt reflectate,deopotrivă, şi în obiceiul de alega în biserică, mâinile miri-lor cu o batistuță, un gest cesimbolizează pecetluirea uni-rii prin căsătorie. La botez dar şi în riturile

de trecere, bănățenii conservăîncă gestul de a dărui nă-frame, cârpe de cap, cu un co-lorit adecvat împrejurării. Labotez, năframa este folosităpentru purificarea moaşei şinaşilor, care le primesc în darde la părinții copilului, lor tur-nându-li-se apă pe mâini,după care se şterg cu pânzaprimită în dar (Aristida Tur-cuş, Portul popular românesc
din judeţul Timiş, Timişoara,1982, p. 19).Folosită ca semn de doliu,

cârpa neagră este purtatăunul, trei sau chiar 7 ani, dacămortul este din familie; cândfecioarele intră, după un ande doliu, mai întâi în joc, aş-tern o năframă la pământ, pecare calcă duse de mână decătre un fecior, după care seprind în joc, existând credințacă dacă o fată joacă în pe-rioada de doliu, poate scăpade răzbunarea mortuluinumai dacă jocul nu este por-nit direct de pe pământul încare zace acesta (Aristida

Turcuş, Portul popular româ-
nesc din judeţul Timiş, Timi-şoara, 1982, p. 63). Prezența batistei în manamortului poate fi interpretatăca o reminescență a obieciu-lui conform căruia, odinioară,la moartea unuia din soți, na-frama de la nuntă, depozitatăîn lada de zestre, era ruptă îndouă, fiind aşezată în coşciugdoar jumătatea cu numelecelui decedat.  Cea cu numelesoțului supravețuitor erapusă înapoi în ladă, urmând

să fie depusă în sicriu în mo-mentul morții, existând cre-dința că cei doi soți se vorîntâlni pe lumea cealaltă. O cusătură  fantastică, păs-trată cu sfințenie în lada dezestre, de-a lungul întregiivieți, năfrămuța a reprezentatpentru bănățenii de odi-nioară, o legătură simbolică,ce nu se deşira niciodata, me-nită a le marca destinul atât înlumea de aici cât şi în lumeade dincolo.
Daciana Vuia

Simbolistica năfrămuţei în Banatul tradițional
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Duminică, 8 iulie MunicipiulLugoj a fost gazda unui grup de 12cicliști din Republica Moldova careparcurg un traseu de 1.000 km prinRomânia. Grupul face parte din Clu-bului Cicliștilor Amatori din Repu-blica Moldova. 

Până în data de 18.07.2018cicliștii vor parcurge traseulTimișoara – Alba Iulia – Târgu - Jiu -Constanța  - Chișinău, distanță de1.000 km, dedicat Centenarului MariiUniri.
“Ne-am propus, prin acest traseu

simbolic, să demonstrăm, că hotarele
sufletești ale poporului român există
doar pe hartă, să transmitem bucuria
sărbătorii românilor dincolo de Prut,
să unim cele trei părţi pierdute de Ro-
mânia în urma pactului Ribbentrop-
Molotov (Basarabia, Bucovina și

ţinutul Herţei). 
Pe parcursul traseului ne-am pro-

pus să realizăm și un pelerinaj frumos
pe bicicletă la mănăstirile și bisericile
din România: Catedrala Mitropolitană
din Timișoara, Mănăstirea Prislop, Bi-
serica de lemn Învierea Domnului din
Alba Iulia, Mănăstirea Obârșia Lotru-
lui, Catedrala Ortodoxă din Galaţi, și
tot odată să vizităm obiective turistice
de o importanţă majoră: Muzeul Satu-
lui Bănăţean, Piaţa Libertăţii din
Timișoara, Parcul Rozelor, Peștera
Românești, Castelul Corvinilor, Ceta-
tea de la Deva, Cetatea Albă Carolina,
Ansamblul Cultural Constantin
Brâncuși de la Târgu Jiu, Edificiu
Roman cu Mozaic din Constanţa, Ca-
zinoul din Constanţa, Cetatea Histria,
Cheile Dobrogei, Fântâna Cinetică din
Brăila, în  toată splendoarea lor.
Cunoașterea locurilor memorabile, a
istoriei și a personalităţilor din Româ-
nia este necesară pentru
conștientizarea datoriei noastre de a

promova valori autentice românești”a declarat Vasile Fotescu, lector supe-rior universitar,  conducătorul grupu-lui de cicliști basarabeni.Grupul de cicliști a fost primit laColegiul Tehnic Valeriu Braniște undea și poposit peste noapte. Luni, 9 iuliela ora 10.00 cicliștii moldoveni ausosit la Primăria Municipiului Lugojunde au avut o întâlnire cu primarulFrancisc Boldea. Edilul șef i-a felicitatpe oaspeți pentru frumoasa lorinițiativă, a făcut o prezentare aorașului nostru și a subliniat bunelerelații pe care Lugojul le dezvoltă cufrații de peste Prut în cadrul partene-riatului cu orașul Nisporeni din Re-publica Moldova. Oaspeții au mulțumit căldurospentru găzduirea în orașul nostru șiau prezentat traseul pe care vor pe-dala în România precum șisemnificația pe care o are demersullor în anul Centenarului Marii Uniri.
Aurel Jurubiţă 

12 Cicliști din Republica Moldova, oaspeți la Lugoj 
cu prilejul unui tur dedicat Centenarului Marii Uniri

În 27-28 aprilie 2018, laŞcoala Gimnazială de Muzică„Filaret Barbu” din Lugoj s-adesfășurat cea de-a VI-a edițiea Concursului Internaționalde Interpretare Pianistică„Clara Peia” – prilej de etalareși evaluare a performanțelorunui număr mare de tineri in-strumentiști. Structurată îndouă secțiuni – Pian solo șiMuzică de cameră (divizată înPian la 4 și 6 mâini și Pian-acompaniament) –, competi-ția s-a bucurat de participareaunui număr record de elevi dela școli și licee de muzică dințară, care au evoluat în fața ju-riului alcătuit din muzicienidin Germania și România. Considerat multă vreme ca-pitala muzicală a Banatului,Lugojul s-a remarcat de-a lun-gul secolelor prin valoareamanifestărilor cultural-artis-tice pe care le-a organizat.Este suficient să amintim că înacest oraș au cântat FranzLiszt (1846), Pablo Casals(1911-1912), George Enescu(10 recitaluri în perioada1912-1943), Béla Bartók

(1924) și alte personalitățiprestigioase ale muzicii româ-nești și europene. Printre mu-zicienii români care și-aulegat destinul de minunatuloraș îi menționăm pe: IoanVidu, Traian Grozăvescu, Ti-beriu Brediceanu, Sabin Dră-goi, Zeno Vancea, FilaretBarbu și mulți alții. Între com-pozitorii contemporani apre-ciați la nivel mondial, la loc defrunte se află György Kurtág,fiu al Lugojului și Cetățean deOnoare al său. Un exempluconcludent de recunoaștere ameritelor unor personalitățicare au contribuit la progre-sul pedagogiei și al artei in-strumentale îl constituieorganizarea Concursului In-ternațional de InterpretarePianistică „Clara Peia” (1911-2005) – șefă de promoție laConservatoarele din Timi-șoara și Budapesta, care apredat pianul la Conservato-rul de Muzică din Lugoj între1930-1946, apoi la Şcoala deMuzică din localitate, între1963-1974. Ediția actuală aconcursului s-a desfășurat în

Studioul de concerte al ŞcoliiGimnaziale de Muzică „FilaretBarbu” (recent renovat), iargala laureaților, pe scena Tea-trului Municipal, unde a con-certat în mai multe rânduriGeorge Enescu. Prin grija au-torităților locale, în ambeleinstituții au fost achiziționatepiane de concert Yamaha, ceoferă condiții optime desfășu-rării unor manifestări muzi-cale valoroase. În fațacomisiei exigente alcătuitedin profesorii: Vanda Albotă(Universitatea din Essen, Ger-mania), Carmen Manea șiLaura Smărăndescu (Univer-sitatea Națională de Muzicădin București), CarmenSchöner și Constantin T. Stan(Şcoala de Muzică FilaretBarbu din Lugoj), au evoluattineri pianiști talentați, dor-nici de afirmare, care au pre-zentat un repertoriu variat șidificil. După două zile deconcurs, cei mai buni dintreei au fost desemnați să cântela gala laureaților. Publicul a aplaudat cu en-tuziasm performanțele pia-

niștilor: Noemi Neag (clasa I,Lugoj, prof. Andreia Florea),Mihai-Alexandru Piroi (clasaa III-a, Timișoara, prof. OanaGrosu), Iosia-Emanuel Costa(clasa a IV-a, Deva, prof.Doina Ona), care au obținutpremiul I absolut cu punctajmaxim de 100%. A cântat, deasemenea, duo-ul alcătuitdin frații Dominic Crețiu, cl.a IV-a pian, și Daris Crețiu, cl.I vioară, prof. Carmen Schö-ner, respectiv, Valentina Vasi-liu, din Lugoj. Pe lângăobișnuitele premii I-II-III șimențiuni, au fost decernatenumeroase premii specialede către sponsorii concursu-lui. Marele trofeu a fost obți-nut de Mihai-AlexandruPiroi, elev al Colegiului Na-țional de Artă „Ion Vidu” dinTimișoara, care s-a remarcatprin interpretarea reperto-riului de concurs la stan-darde artistice foarte înalte.Premiul Revistei „Actualita-tea muzicală” a fost acordatelevului Iosia-EmanuelCosta, de la Liceul de Arte„Sigismund Toduță” din

Deva, pentru cea mai bunăinterpretare a unei creațiiromânești (Joc țigănesc deTudor Ciortea). Desfășurareaîn condiții optime a competi-ției a fost favorizată de cola-borarea strânsă dintreorganizatori și autoritățilelocale. Primăria municipiuluia oferit recompense băneștipremianților și a achiziționatcele două piane de concertnecesare performanței artis-tice. Apreciem entuziasmul șiabnegația cu care directoareașcolii, prof. Liliana Bidiviu, și

muzicologul Constantin-TufanStan s-au implicat în organi-zarea cu succes a competiției.Într-o perioadă în care, din ra-țiuni economice, la multe alteconcursuri se oferă doar di-plome premianților, la Lugojperformanța este susținută șirăsplătită cu generozitateprin toate mijloacele posibile. 
Conf. univ. dr. Carmen MANEA

Universitatea Naţională 
de Muzică București

(articol preluat din „Actualita-
tea muzicală”, București, 
nr. 5/aprilie 2018, p. 19)

Concurs de pian la Lugoj

Tabăra internaţională de ceramică, la a XII-a ediţieÎn prima decadă a lunii iulie s-a desfășurat în Lugoj tradiționala Tabără internațională de ceramicăajunsă în acest an la cea de-a XII-a ediție. Organizatorul evenimentului, Clubul Copiilor din Lugoj a fost sprijinit în acest proiect de către MinisterulEducației Naționale, Inspectoratul Şcolar Județean, Consiliul Județean Timiș și Primăria Municipiului Lugoj. Par-teneri au fost Asociația Smart Kreativ și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Lugoj. La această ediție au fost 82 de participanți, copii și profesori din România, Ungaria, Polonia, Serbia șiDanemarca. “Tema taberei a fost << Grădini în miniatură>>. Am căutat să diversificăm gama de activităţi și, în
afară de atelierele de ceramică am organizat jocuri, concursuri și seri internaţionale în care copiii și-au împărtășit
reciproc din specificul naţional. În 11 iulie, ultima zi a taberei am organizat o expoziţie în care participanţii și-au
prezentat proiectele de amenajări, cele mai bune dintre acestea fiind răsplătite cu premii” a declarat Simona Ber-ghin, director al Clubului Copiilor din Lugoj

Aurel Jurubiţă
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Lista Hotărârilor Consiliului Local al Municipiu-
lui Lugoj cu caracter normativ, adoptate în

ședinţa ordinară din data de 28.06.20181. Hotărârea Consiliului Local nr. 122 privind aprobareapropunerilor de  criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate însoluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelorpentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj;2. Hotărârea Consiliului Local nr. 129 privind completareaanexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 74 din 26.04.2018 prinintroducerea unor acțiuni cultural -  educative.Aceste hotărâri și anexele aferente pot fi vizualizate atât laavizier cât și pe pagina de web a Primăriei Municipiului Lugoj lasecțiunea Consiliul Local - Hotărâri ale Consiliului Local.

Măsuri de prevenire a incendiilor
pe timpul utilizării focului deschis la arderea miriștilor,

vegetaţiei uscate șiresturilor vegetale, precum şi sancţiuni
aplicabile în domeniu

Conform Ordinului comun cu nr. 605 / 579 din 2008 al MinisteruluiInternelor şi Reformei Administrative şi Ministerului Agriculturii şi Dezvol-tării Rurale, privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotrivaincendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetațieuscată şi resturi vegetale;Precizăm câteva reguli ce trebuie avute în vedere în această perioadă,pentru a evita adevărate dezastre ecologice, pierderi de vieți omeneşti şi bu-nuri materiale:- Arderea miriştii, a vegetației uscate şi a resturilor vegetale se efectuează
cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi numaidupă obținerea permisului de lucru cu foc deschis și luarea tuturor măsurilor,conform O.M.A.I nr.163 din 2007 privind Normele generale de apărare împo-triva incendiilor;

- Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciuluivoluntar pentru situații de urgență sau o persoană desemnată în acest sens.- Obținerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie în cazul în careresturile vegetale şi vegetația uscată sunt arse în cadrul gospodăriei cetățe-neşti.
În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislația în vigoare,arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor măsuri:a) Condiții meteorologice fără vânt;b) Parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) Izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturiagricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;d) Instruirea şi supravegherea de către administratorii fondului silvic indi-ferent de forma de proprietate) a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoarăactivități în aces areal, privind fumatul sau folosirea focului deschis în pă-
dure;e)   Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;f) Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere
și stingere a eventualelor incendii;g) Asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor
și mijloacelor de stingere necesare;h) Asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui
plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului
de deservire;- Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurarenormele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu pună în pericol, prin de-ciziile şi faptele lor, viața şi mediul;- Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancţionarea celor vino-
vaţi în conformitate cu art. 1, alin. (3), lit. r) şi s), din H.G.R. nr. 537 din 6
iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se sanc-
ţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

- În conformitate cu art. 98, alin. (1) din O.U.G. nr. 195 din 22 decem-
brie 2005 privind protecţia mediului, constituie infracţiune şi se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă penală de la
55.000 lei la 60.000 lei arderea miriştilor, stufului  şi vegetaţiei ierboase
din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, dacă
au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală
sau vegetală;- În cazul incendiilor produse la locuințe, păduri sau plantații, persoanelefizice şi juridice aflate în apropierea acestora, au obligația să anunțe eveni-mentul la Dispeceratul unic de urgență, telefon 112 şi să ia măsuri, după po-sibilități, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

Șef  S. V. S. U 
Ing. Constantin UDRESCU

Procedura de supralegalizare a certifica-
telor/extraselor de stare civilă eliberate

de autoritățile străineTrebuie urmate trei etape succesive:1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplinește, la nivel național, de cătreautoritatea competentă, în funcție de propriile prevederi legislative;2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului deproveniență, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României dinacel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din Ro-mânia;3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe alRomâniei.ATENȚIE:În cazul în care certificatul (extrasul) de stare civilă, precum și celelalte documentenecesare transcrierii, au specificată în cuprins Convenția de la Viena din 8 septem-brie 1976, nu mai este necesară îndeplinirea formalităților de apostilare sau supra-legalizare și nici traducerea în limba română și legalizarea acestora, cu excepțiacazului în care există mențiuni care necesită traducere.    
Monica-Otilia David

Canicula este una din principaleleconsecințe ale încălzirii globale,un fenomencauzat de factori naturali, care pe zi ce treceia amploare. Canicula se caracterizează princreşterea temperaturilor cu până la 10 gradepeste limita normală dintr-o anumită pe-rioadă, afectând direct şi foarte grav organis-mele şi microorganismele.Printre efectele caniculei asupra ce-tățenilor se numără durerile de cap, stări deamețeală, epuizare şi slăbiciune, înroşireapielii şi chiar convulsii sau tahicardie. Ex-puse riscului sunt mai ales persoanele în vâr-stă şi copiii, dar şi cei cu pielea şi păruldeschis la culoare.Pentru a preveni şi combate efectelecaniculei, vă facem următoarele recoman-dări generale:În spații închise (acasă sau labirou):- Închideți ferestrele când temperaturaexterioară este mai mare decât cea din spa-țiul închis;- Limitați utilizarea aparatelor electro-casnice, luminilor artificiale şi a surselor decăldură;- Acoperiți ferestrele expuse la soare;- Evitați folosirea ventilatoarelor, dacătemperatura a depăşit 32 grade;- Reglați aerul condiționat la maximum5 grade sub temperatura ambientală.În spații deschise (pe stradă la locul

de muncă):- Deplasările sunt recomandate în pri-mele ore ale dimineții sau seara, pe cât posi-bil prin zone umbrite, alternând deplasareacu repausul în spații dotate cu aer condițio-nat (magazine, spatii publice) şi fără expu-nere directă la soare (corturi, umbrare);- Evitați aglomerațiile, expunerea lasoare şi efortul fizic intens între orele 11.00-18.00; - Purtați haine lejere, subțiri, deschise laculoare, pălării şi ochelari de soare;- Consumați minim 2 l de lichide pe zi –un pahar la 15-20 minute;- Consumați fructe şi legume (pepene,prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unuipahar cu apă);- Consumați produse cu valoare nutritivămică;- Evitați băuturile ce conțin cafeină (cafea,ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase)în cantitate mare, întrucât acestea sunt diu-retice;- Evitați consumul de alcool, deoareceacesta deshidratează;- Mențineți legătura cu persoanele învârstă, oferindu-le asistență ori de câte oriau nevoie;- Nu lăsați copiii/animalele de companiesinguri/singure în autoturisme.
Compartiment Protecţie Civilă

Referent Superior Mustaţă Aurelian

Recomandări generale privind combaterea 
efectelor caniculei
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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 divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,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 reședință, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-titate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația 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 obligația să solicite eliberarea unuinou act de identitate. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumeluipărinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația 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 evidențe corecte a populației vă facem cunoscut faptul că, potrivitprevederilor  O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorulare obligația să solicite eliberarea actului de identitate și persoana fizică are obligația ca, îna-inte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puțin 15 zile, să so-licite eliberarea unei noi cărți de identitate.Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin acte de identitate,precum și pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din di-verse motive, nu mai dețin acte de identitate (ex: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Com-partimentului Evidența Persoanelor din Lugoj, Piața J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul PolițieiMunicipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărților de identitate.Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărții de identitate este de până la30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.Termenul de valabilitate al cărții 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 cărții 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 cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
l timbru fiscal sau chitanța 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 divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,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 reședință, original și copie;
l dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
l un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere,legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ,cu fotografie de dată recentă, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Monica Otilia David

Programul de lucru cu publicul 
în Cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

Pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj
Compartiment 

Evidenţa Persoanelor

Preluare acte pentru 
cărţi de identitate:LUNI 08.30 –12.00  MARȚI 08.30 –12.00  MIERCURI 12.00 –18.30 JOI 08.30 –12.00  
Eliberări acte:LUNI 12.00- 16.30 MARȚI 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  MARȚI 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  MARȚI 12.00 – 16.30  MIERCURI 08.30 – 12.00  JOI 12.00 – 16.30  VINERI 12.00 – 16.30  

Eliberarea actelor de identitateActul de identitate care se eliberează cetățeanului român este cartea de identitate (CI) saucartea de identitate provizorie (CIP). Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată laîmplinirea vârstei de 14 ani.Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu, a adresei de reședință a titu-larului (după caz) și a cetățeniei române. Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-titate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act deidentitate.În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului,schimbarea sexului sau fizionomiei titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou actde 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 cetățenilor români cu domiciliul în străi-nătate și reședința în România;
l pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domi-ciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vi-zelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file alepașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară 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 divorț definitivă și irevocabilă, după caz;
l dovada adresei de reședință din România;
l trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
l documentul cu care se face dovada achitării, în condițiile legii, a taxei extrajudiciare detimbru. Monica Otilia David
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Leac contra beţieiUn mare învățat, văzând pagubele și strică-ciunile ce le face trupului rachiul și peste totbăuturile spirtoase, a cercat toate spre a aflaun leac contra acestei patimi urâte și păgubi-toare. Şi a aflat leacul căutat, care pe cât e deieftin, pe atât de lesne de luat. Anume:învățătorul a pus o albină să-l înțepe cu aculpe un om în stare de beție. Acesta s-a trezit în-dată și nu numai că era treaz, cu mintea lim-pede, ci a simțit îndată o greață față de oricebăutură. Învățătorul a făcut probe cu maimulți bețivi și pe toți i-a vindecat cu ajutorulalbinelor, așa că niciunul nu s-a mai dat beției.(„Drapelul”, 37, 1914)
De ce sunt mai multe văduve ca văduvi?După ziarul italian „Piccolo dellaSera”, una dintre cele mai mari și cunoscutesocietăți de asigurare i-a întrebat pe cei mairenumiți medici din Italia de ce este numărulvăduvelor de două ori mai mare decât cel albărbaților? Dintre răspunsurile primite, celmai de seamă este al profesorului dr. Orlano:„Dacă o pereche a trăit mai mulți ani îm-preună și atunci moare soția, soțul îi urmeazăcât de grabă, trăiește 2-3 ani și după aceea,într-o bună zi, moare, părăsind viața aceastaamarnică. Dacă însă soțul moare, soția pare cărenaște, devine mai tânără, mai frumoasă șipoate mai vioaie. Pierderea soțului nu o atingesufletește deloc. Se căsătorește din nou și seobișnuiește repede cu viața nouă!” („Drape-lul”, 40, 1914)
Toaca de la biserica mare din LugojSărmană toacă din turnul bisericii ro-mâne gr.-or. din Lugoj, află și te miră că și tuai ajuns spini în ochii șoviniștilor de aici. Tuești veche de zile, ai îmbrăcat haina ta de săr-bătoare, a tricolorului, în vremuri bune, cândîncă nu exista și în jurul turnului, de unde serevarsă glasul tău, speța șoviniștilor. Vezi, vre-mile s-au schimbat, tu, pașnică toacă, ai ajunssă faci să se încleșteze azi pumni spre tine, casă-ți schimbi culoarea feței de frică. Ești în tri-color, și șoviniștii cer să iei iar culoarea lem-

nului, căci ei nu te pot vedea așa cum ni te-aulăsat străbunii noștri, copii buni și blânzi peatunci, fără gând de demonstrație, ci ca toacabisericii noastre românești. Rigagno, așa îșizice omul care, în coloanele unei gazete dinBudapesta, îi cere episcopului nostru dinCaransebeș și prim-comitelui comitatului să-ți șteargă culorile. Dar noi nu suntemîngrijorați de soarta ta, sunt prea înalte regiu-nile în care tu plutești, încât să te ajungă tu-lumba șovinistă, care vrea să-ți spele fața, și leești atât de dragă copiilor noștri, încât te vorapăra ciocanele lor – nu mai ai lipsă de apăra-rea noastră. Dlui Rigagno, dacă cu orice prețvrea să lingă culorile de pe toacă, îi zicem săse lase tras cu scripetele sus în turn, ca boulcare, undeva în Ardeal, a fost în acest fel suitsă pască iarba ce crescuse acolo. Altcum, săștie că toaca noastră nu schimbă la fețe defrica lui, o, nu! („Drapelul”, 40, 1914)
Zece porunciZiarul american „Daily Mail” publicăcele zece porunci care se învață în școlile ja-poneze. Iată-le: 1. Temeiul vieții este fidelita-tea: cinstește persoana Majestății Sale, asuveranului tău, și slujește-ți țara în orice îm-prejurare; 2. Înconjoară cu râvnă părinții tăiși gândește-te întotdeauna la iubirea și ajuto-rul ce ți-au dat; 3. Frații și surorile, ca membriai unei familii, să se iubească și să trăiască înpace și înțelegere; 4. Lucrează și pentruaproapele tău, încurajează-l pe omul bun șidescurajează-l pe cel rău, iar pe amici și pestrăini să-i tratezi la fel; 5. Să nu minți; 6. Dacăstudiezi trecutul, înțelegi prezentul; 7. Cândvezi oameni prigoniți de soartă, fii prietenoscu dânșii și, pe cât se poate, simte cu ei îm-preună; 8. Boala, cum se zice, se naște pringură; bagă de seamă ce mănânci și ce bei; 9.Curajul și ambiția nobilă să le păstrezi chiar șiîn împrejurările cele mai grele ale vieții; 10.Îngrijește ca sfaturile străbunilor, privitoare lațară și la casa părintească, să fie totdeaunarespectate. („Drapelul”, 48, 1914)

A consemnat: dr. Constantin-T. STAN

DIN PRESA DE EPOCĂ LUGOJEANĂ

Clubul de motocicliști RoadPatrol MC, filiala Lugoj, în co-laborare cu Primăria Munici-piului Lugoj, a organizat înzilele de 6 și 7 iulie 2018,tradiționalul festival în aerliber „ROCK PE 2 ROȚI”, ajunsla cea de-a 7-a ediție. Maimulte trupe din țară și stră-

inătate au răspuns pozitivinvitației organizatorilor și auîncins atmosfera pe scena fes-tivalului. Trupele participantedin acest an au fost: IRIS, BU-COVINA, ALTAR, ASHINE (Slo-venia), KUADRA (Italia),LIVEEVIL (Cehia), LUPUL CELRAU, LUCKY THIRTEEN, THE

LAST STAND și trupa lugo-jeană MIST.Evenimentul a avut loc labaza sportivă a fostului LiceuAgricol de pe Calea Timișoa-rei – km 3, locație consideratăde organizatori foarte potri-vită și devenită tradițională,aici desfășurându-se toateedițiile de până acum ale fes-tivalului. Participanții, care ausosit în cursul zilei de vineri,6 iulie, au fost întâmpinați deun program atractiv cu maimulte surprize. Începând cuora 19.00 trupele prezente aususținut concerte până cătremiezul nopții.Sâmbătă, 7 iulie, în jurulorei 12.00, a avut loc paradavehiculelor pe 2 roți. Convoiulde motocicliști a plecat de lalocul festivalului, pe traseul:

Primărie, Podul de Fier, str. N.Bălcescu, str. Ep. Dr. Ion Bălan,sensul giratoriu de la Benzi-năria Mol, str. Bucegi, Podulde Beton, Universitate. Dupăparadă, participanții au fostinvitați la o tură de relaxarepe 2 roți în împrejurimile Lu-

gojului, iar după-amiază laconcursuri tematice cu premiiconsistente. Biletele de in-trare au participat la tombolacu marele premiu, o motoci-cletă Yamaha FJ 1200 oferităde către organizatori. Seara, acontinuat din nou cu concerte

ale trupelor prezente.Pasionații de muzică rock,și de mersul pe două roți careau participat la festival s-aubucurat de momente de neui-tat fiind confirmată tradițiade succes din edițiile prece-dente. Aurel Jurubiţă

Festivalul „Rock pe 2 Roți ”la a VII-a ediție


