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În această pe-
rioadă la nivelul
administrației se

elaborează Proiectul
de buget al munici-
piului Lugoj pentru
anul 2019.
„Așteptăm Legea Bugetului de
stat pe anul 2019 pentru a afla
sumele exacte ce vor reveni
Municipiului Lugoj din cotele

defalcate de TVA și din impozi-
tul pe profit, după care, în cel
mai scurt timp, vom definitiva
Proiectul de buget al Munici-
piului Lugoj care va fi afișat și
prezentat public urmând să fie
apoi supus dezbaterii și apro-
bării în Consiliul Local Munici-
pal. Ca și în ultimii ani stabilim
un buget orientat prepoderent
spre proiectele de moderni-
zare a Lugojului, principala
mea prioritate pe care am cău-
tat s-o pun în practică cu

consecvență. Astfel, estimăm
că vom aloca pentru secțiunea
de dezvoltare circa 110 mi-
lioane de lei.  Lista de investiții
pe acest an va cuprinde peste
100 de obiective. Vom pune în
practică o seamă de proiecte
deosebit de importante pentru
lugojeni. Mă voi referi aici
doar la câteva dintre acestea.
Unul din cele mai importante
proiecte, având alocată suma
de 7,8 milioane lei, l-am dema-
rat în toamna anului trecut și

anul acesta îl vom finaliza.
Este vorba de Sistematizarea
rutieră a zonei Splaiul Morilor
prin care vom da o față nouă
zonei adiacente pieței Agroali-
mentare Timișul. Pentru
branșamente la rețeaua de
apă potabilă alocăm 4,7 mi-
lioane lei. Refacerea drumuri-
lor asfaltate din zona centrală
a orașului va beneficia de 2,04
milioane lei în buget. O altă
serie de proiecte importante
vor avea alocate în buget sume

cuprinse între 1-1,7 milioane
lei respectiv: sistematizare pe
verticală zona Ștrand (în fața
complexului de agrement
Ștrand), Sistematizare Piața
Drăgan, reabilitare Galeria
Pro-Arte, compartimentare
bazar,  Amenajare a noului
sediu al DASC, reabilitare clă-
dire Școala de Arte „Remus
Tașcău”. Pentru secțiunea de
funcționare, după apariția
Legii Bugetului de stat vom
putea stabili și suma pe care o

vom aloca. În orice caz este
vorba de o sumă de peste 60
milioane lei, sumă care pe
lângă cheltuielile de
funcționare va include și fon-
duri pentru întreținerea clădi-
rilor instituțiilor pendinte de
primărie, a școlilor, sume pen-
tru reparații curente și chelu-
ielile cu utilitățile pentru
Spitalul Municipal Dr. Teodor
Andrei” a declarat FranciscBoldea,  primarul municipiu-lui Lugoj.

Bugetul local pe anul 2019 orientat 
spre modernizarea Lugojului
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Beneficiază de tichete sociale,persoanele vârstnice care au domi-ciliul sau reședința pe raza munici-piului Lugoj și care au realizat înluna anterioară depunerii cererii unvenit de până la 750 lei, iar venitulpe membru de familie este demaxim 750 lei. Valoarea tichetelorsociale este de 100 lei. Solicitanții se vor prezenta la Ser-viciul de Asistență Socială Speciali-zată din cadrul D.A.S.C. Lugoj pentrua întocmi o fișă individuală de con-tact și i se vor comunica actele nece-sare.Pentru a beneficia de tichete so-ciale, persoana vârstnică și/sau fa-milia acesteia  trebuie săîndeplinească următoarele condiții:- să nu posede 2 proprietăți;- să nu aibă în proprietate tere-nuri de împrejmuire a locuinței șicurtea aferentă și alte terenuri intra-

vilane care depășesc 1.000 mp înzona urbană și 2.000 mp în zona ru-rală;- să nu posede autoturism cu o ve-chime mai mică de 10 ani și/sau ocapacitate mai mare de 1.600 cmc.- persoanele care au stabilităreședința pe raza municipiuluiLugoj, să depună la dosar adeverințăde la primăria de domiciliu privindclădirile și terenurile aflate în pro-prietate.Solicitanții de tichete sociale tre-buie să facă dovada veniturilor rea-lizate, precum și a persoanelor cucare locuiesc, prin întocmirea unuidosar care să cuprindă următoareleacte:
l cererea persoanei vârstnice/re-prezentantului legal;
l actele de identitate ale persoa-nei vârstnice și ale familiei aces-teia/ale persoanelor cu care

locuiește;
l acte care dovedesc veniturilerealizate de persoana vârstnică și fa-milia acesteia;
l acte care dovedesc situația lo-cativă a persoanei vârstnice și a fa-miliei acesteia;
l alte acte doveditoare după caz.Când dosarul este complet seîntocmește ancheta socială. Prin an-cheta socială se stabilește dacă soli-citantul poate ori nu poate beneficiade tichete sociale.Orice neconcordanță între celedeclarate și ceea ce se constată peteren duce la neacordarea dreptului.În situația în care solicitantul re-fuză să furnizeze actele necesare în-tocmirii dosarului, se consideră căacesta nu îndeplinește condițiile ne-cesare acordării dreptului, iar cere-rea acestuia va fi respinsă.

Ciprian Muntean

Condițiile de acordare a tichetelor sociale

Centrul de zi pentru copiiiaflați în situații de risc cu se-diul în municipiul Lugoj str.A.D. Xenopol nr.5, este un ser-viciu social de zi, fără persona-litate juridică, înființat șiadministrat începând cu anul

2016 de Direcția de AsistențăSocială Comunitară Lugoj.Centrul se adresează unorcategorii marginalizate econo-mic și social, respectiv copiilorproveniți din familii disfunc-ționale, monoparentale, cu

mulți copii, cu resurse mate-riale și financiare modeste,copii aflați în grija unui alt re-prezentant legal, îngrijiți debunici sau de alte rude, carenecesită sprijin în vedereacreșterii și educării acestora 

Beneficiarii  serviciului so-cial sunt 15 copii preșcolari șicei de vârstă școlară mică, cuvârste cuprinse între 3 și 11ani, aflați în situație de risc deseparare de familia lor, con-form Legii 272/2004, dar și fa-miliile de proveniență aleacestora/ reprezentanții le-gali, precum și alte persoanecare au în îngrijire copii, cu do-miciliul sau reședința în muni-cipiul Lugoj. Serviciile oferite sunt com-plementare demersurilor șieforturilor proprii  familiei,astfel cum decurg dinobligațiile și responsabilitățilepărintești, precum și serviciileoferite de unitățile deînvățământ și de alți furnizoride servicii corespunzător ne-voilor individuale ale copiluluiîn contextul său socio - familial. Centrul de zi îndeplineștetoate condițiile de confort,fiind compus din două săli de

activități, un dormitor,  sală demese, oficiu, grup  sanitar pen-tru copii, dușuri,  vestiar, ho-luri de acces  și  două birouripentru personalul de speciali-tate angajat.   Programul de funcționare alcentrului de zi în perioadavacanțelor școlare este de lunipână vineri , în intervalul orar09.00 - 17.00, iar în perioadacursurilor școlare acesta îșidesfășoară activitatea,  în in-tervalul orar  10.00 - 18.00.Copiii beneficiază de trans-port gratuit, de la unitățile deînvățământ unde își desfășoarăactivitatea la centru și retur  laadresele de domiciliu, cât și demesele principale, hrana fiindasigurată copiilor în funcție denumărul de ore pe care aceștiaîl petrec în cadrul Centrului de zi. În perioada  vacanțelorșcolare aceștia beneficiază încadrul Centrului de zi de micdejun, prânz și gustare, iar înperioada cursurilor școlare,

copiii primesc  masa de prânzși o gustare.  Supravegheați, asistați șisprijiniți la învățătură de cătrepersonalul de specialitate dincadrul Centrului de zi, copiiibeneficiază de multe activitățieducative și recreative. De ase-menea, Centrul de zi sprijinăorganizarea meselor festivepentru sărbătorirea zilelor denaștere ale copiilor, cu priori-tate în propria familie. Pe tot parcursul anului2018, au beneficiat de servi-ciile oferite în cadrul Centruluide zi un număr de 22 de copii.Persoanele interesate de ser-viciile oferite în cadrul Centru-lui de zi, se pot  adresa laServiciul Autoritate Tutelară –Protecția Copilului, din cadrulDirecției de Asistență SocialăComunitară Lugoj sau direct laCentrul de zi pentru copiiiaflați în situații de risc de pestrada A. Xenopol nr. 5.
Ciprian Muntean

Centrul de Zi pentru copiii aflați în situații de risc

ANUNȚAvând în vedere evoluția pestei porcine afri-cane (PPA) pe raza unor unități administrativ-te-ritoriale în vestul țării, Primăria MunicipiuluiLugoj, roagă toți crescătorii de porci să comuniceatât medicului veterinar, cât și instituției noastre,orice suspiciune cu privire la apariția unor semneale acestei boli.Agentul cauzal al pestei porcine africane esteun virus ADN dublu catenar, din familia Asfviri-dae,  foarte complex, virusul pestei porcine afri-cane.Pesta Porcină Africană nu este o problemă doarîn Africa, unde a fost identificat pentru primadată. Începând cu 2014, boala a fost confirmatăpe teritoriul Uniunii Europene în Letonia, Litua-nia și Polonia continuând să afecteze și alte țăriprecum Estonia (2015), Cehia, România (2017),Ungaria, Bulgaria, Belgia (2018). În prezent,există un risc semnificativ de extindere în Europași chiar și dincolo de ea. Evoluția  și simptomele bolii:
l perioada de incubație obișnuită: 3-15 zile
l în formă acută  animalele prezintă febră ri-

dicată (40,50 - 420C)
l letargie, lipsa poftei de mâncare, stări devomă, diaree (uneori cu sânge) și scurgeri la ochi
l roșeață pe piele (vizibilă doar la porcii cupielea deschisă la culoare) mai ales în vârful ure-chilor, la coadă, pe piept și/ sau în zona abdome-nului
l porcii bolnavi își pierd energia, devin apaticiși înainte de deces cu 24-48 de ore își pierd coor-donarea motrică
l scroafele bolnave de PPA avorteazăRata de mortalitate se apropie de multe ori de100% la porcii domestici. Uneori, moartea subităeste singurul simptom. Virusul se transmite:
În mod direct, prin contact între animalele bol-nave și sănătoase.
Indirect: 
l prin sânge, prin toate secrețiile și excrețiileanimalelor bolnave sau moarte;
l prin intermediul mediului înconjurător carea fost infectat, virusul fiind caracterizat printr-orezistență foarte mare în mediul înconjurător, încarnea refrigerată sau chiar congelată;
l prin ingestia alimentelor care conțin carnede porc infectată (PPA poate să supraviețuiască

între 3 și 6 luni în produse de porc nepreparatetermic);
l prin vectori mecanici: mașini, îmbrăcăminteetc;
l prin vectori biologici: căpușe cu cuticulămoale (Ornithodoros spp.) – aceste specii decăpușe nu au fost identificate pe teritoriul Româ-niei.Pot fi infectate toate speciile de porci. Nu existănici un vaccin disponibil. Prevenirea bolii se face prin aplicarea măsuri-lor de biosecuritate și igienă. Restricțiile demișcare din zonele contaminate sau aflate la riscși măsurile de eliminare a animalelor infectatesunt singurele instrumente disponibile de controla bolii. De exemplu: interzicerea hrănirii cu iarbăproaspăt recoltată din zonele infectate cu PPA lamistreți, interzicerea administrării resturilor dinbucătărie în hrana porcilor domestici, schimba-rea hainelor înainte și după contactul cu porciidomestici, evitarea achiziționării de porci dinsurse nesigure.Oamenii nu se pot infecta cu această boală.Virusul PPA nu afectează oamenii, neexistând nicicel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni,având, însă, un puternic impact la nivel economic

și social. Pesta Porcină Africană este o boală capabilăsă se răspândească foarte rapid la toate animaleledin gospodăriile poulației, la alte ferme din apro-piere și în regiune, având un impact socio-econo-mic devastator. Într-un caz de focar confirmat, se recurge laeliminarea rapidă a tuturor porcinelor cu neutra-lizarea adecvată a cadavrelor, produselor șideșeurilor provenite de la aceștia, urmate decurățare și dezinfecție. Ulterior efectuării acestoroperațiuni, este necesară respectarea unui vid detimp de minim 40 zile. Dacă se observă un caz suspect de aceastăboală trebuie să contactați medicul veterinar dinregiunea dumneavoastră. Declararea tuturor sus-piciunilor este obligatorie și necesară. Mediculveterinar va preleva probe pentru diagnosticul decertitudine.  
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Anul acesta continuă lucrărilela un proiect de anvergură pe care mu-nicipalitatea l-a demarat în cursul luniioctombrie a anului trecut. Este vorbade sistematizarea rutieră a zonei Spla-iul Morilor. Este un proiect care vaschimba complet aspectul zonei dinjurul pieței agroalimentare „Timișul”.Se desfășoară lucrări de amenajareurbanistică (sistematizare rutieră) aunei zone a municipiului Lugoj care estecuprinsă în perimetrul format din: str.Unirii, Piața I.C. Drăgan, str. Someșului,str. Gherghinelor, str. Ion Vidu, str. Ștefancel Mare, str. Insulei și malul drept alrâului Timiș de la autogara Atlassibpână la Podul de Fier. Sistematizarea rutieră va con-sta în realizarea lucrărilor necesare pen-tru fluidizarea circulației auto și

pietonale, în condiții de siguranță. Sevor executa lucrări de: modernizare acarosabilului, modernizare a trotuare-lor, realizarea de noi trotuare aferentemalului râului Timiș, realizarea de noilocuri de parcare, echiparea cu semnede circulație, realizarea iluminatuluipublic (unde acesta este insuficientsau lipsește), realizarea de noi spațiiverzi, evacuarea apelor pluviale, reali-

zarea de rampe de acces pentru per-soanele cu dizabilități, crearea de pistepentru biciclete, realizarea marcajelorrutiere. Proiectul are în vedere și fluidi-zarea traficului rutier prin crearea desensuri unice care să faciliteze atât ac-cesul cât și ieșirea din zona respectivă.Conform contractului, lucrările se vordesfășura pe durata a 14 luni.

Programul de investiții pecare municipalitatea îl defini-tivează în aceste zile este unuldestul de vast, având prevă-zute peste 100 de obiective. Înprimul rând vor continua lu-crările la proiectele demarateanii trecuți care se vor finalizaîn acest an. Este vorba aici deȘtrandul Municipal și BazinulAcoperit. La Ștrandul Munici-pal lucrările au fost finalizateîn toamna anului trecut și

recepționate, fiindachiziționat și depozitat mo-bilierul. În această perioadăeste în fază avansată angaja-rea personalului, iar în lunamai va fi dat în folosință. Com-plexul de Agrement va in-clude pe lângă ștrand șibazinul acoperit  și un  bazincu tobogan, lucrare care con-tinuă și se va finaliza în acestan. Pentru a întregi investițiiledin acea zonă a fost realizat și

un proiect privind sistemati-zarea pe verticală  la intrareaîn ștrand. În acest an conti-nuă, de asemenea, un alt pro-iect important demarat înanul trecut. Este vorba de sis-tematizarea zonei adiacentepieței agroalimentare„Timișul”, proiect care pre-vede asfaltarea drumurilor,amenajarea parcărilor, reface-rea  trotuarelor, spații verzi,etc. Vor continua și lucrările

de introducere a noii rețele dealimentare cu apă în munici-piu și de branșare a populațieila noua rețea. Tot în cursulacestui an se vor încheia și lu-crările de reabilitare a clădiriifostei cazarme de pe stradaBanatului, partea de clădirecare va deveni sediul DASCLugoj. Lista de investiții peacest an va cuprinde însă șiobiective noi. Va fi pus înpractică un proiect privind re-facerea stratului de uzură pestrăzile principale ale

orașului, proiect la caredocumentația tehnică este fi-nalizată. De asemenea, listacuprinde multe alte proiectede dezvoltare, respectiv pro-iectul de sistematizare a uneizone din Piața J.C Drăgan încadrul căruia segmentul dinstrada Avram Iancu situat înpiață va deveni zonă pieto-nală, sistematizarea piețeiPrimăverii (cartier Micro IV),reabilitarea Galeriei Pro-Arte,reabilitarea pasarelei CFR,reabilitarea pasarelei pieto-

nale dintre Cotu Mic și strTimișoarei. Lista de investițiicuprinde și câteva proiecteedilitare mai vaste pentruzona centrală a orașului careîn prezent depind de aproba-rea construcției noului podpeste Timiș. Este vorba desistematizarea zonei care in-clude platoul din fața Caseide Cultură a Sindicatelor șireabilitarea centruluiorașului pe strada A. Mocioni,de la Podul de Fier până lastrada Bucegi. 

Investiții importante prevăzute pentru acest an

Programul de modernizare prin as-faltare a străzilor din municipiu va de-buta cu lucrări la lotul de 8 străzi,respectiv, Crinilor, Splaiul Tinereții,Cornet, Lăcrămioarelor, Nera, Coșbuc,
Gării și acces garaje pe splaiul Bredi-ceanu. Au fost finalizate în 2018 treistrăzi: splaiul Tinereții, strada Lăcră-mioarelor și strada Gării. Au fost sem-nate contractele de lucrări pentru

asfaltarea a două noi loturi de străzidin municipiu. Odată cu venirea pri-măverii și a condițiilor de vreme priel-nice vor putea fi demarate lucrările.Primul lot cuprinde străzile: ȘirulBalta Lată, Norbert Pongracz, Zorilor,Livezilor, Ceferiștilor și D. Gherea. Aldoilea lot prevede asfaltarea străzilor:Mărășești, Mărăști, Ion Neculce, Fdt.Ion Neculce și Rarău. Și pentru ulti-mele 34 de străzi din totalul de 252,existente în municipiul Lugoj, au fostrealizate documentațiile tehnice în ve-derea asfaltării. Și acestea au fostîmpărțite în două loturi. Din primullot fac parte străzile T. Brediceanu,Pandurilor, Privighetorii,Herendeștiului, Tirol, Agriculturii, A.Iancu, Izvorului, Lalelelor-tronsonul3, Memorandului, Fundătura

Dorobanți A și B, Trandafirilor – pre-lungire, Spinanței tronsonul 2 - legă-tură cu Remus, Fundătura Bistrei,Liliacului-tronsonul II, Cernabora,Fundătura Cernabora 1 și 2. și drumuldin zona industrială Tapia-legăturaHipodrom. Din lotul doi fac parte stră-zile Bârzavei, Creangă, Dragalina, Emi-nescu, Hașdeu, Kogălniceanu, EftimieMurgu, Neculuță, P. Pincio, Porum-bescu, Rodnei, Siretului, Mureșan, M.Viteazul, Șincai, Ghiocelului, și Dacilor.În acest an va demara un alt proiectcare are documentația finalizată. Estevorba de așternerea unui strat deuzură pe câteva străzi din zona cen-trală  a orașului, zonă care din cauzaplombărilor succesive de-a lungul ani-lor se prezintă în condiții precare.În acest an continuă și programul

de refacere a trotuarelor din oraș. Vorfi reabilitate prin asfaltare trotuarelede pe străzile: Mărășești, Păun Pincio,Mureșului, Rozelor, D. Gherea, Dună-rii, B.P. Hașdeu, A. Mureșan, N. Pon-gratz, I. Neculce, Eftimie Murgu,Victoriei, Independenței, Bobâlnei șiPandurilor. În total se va așterne asfaltpe o suprafață de 12.000 mp și se vamonta bordură mare pe o lungime to-tală de 4.500 m și bordură mică pe2.800 m. Programul de dalări va in-clude în acest an aleile perimetraledin Parcul Gării, o porțiune de la cea-sul floral de vis a vis de Școala de mu-zică Filaret Barbu și două porțiunimici pe spl. 1 Decembrie 1918 și Fa-leza Ștrand. În total va fi dalată osuprafață de 2.000 mp și montată bor-dură mică pe o lungime de 900 m.

Lucrările de modernizare a străzilor și trotuarelor din municipiu

Continuă lucrările de sistematizare rutieră a zonei 
adiacente pieței agroalimentare „Timișul”

Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice

ale cadastruluiUnitatea Administrativ - Teritorială MunicipiulLugoj, județul Timiș, anunță publicarea documentelor teh-
nice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4,
10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 33, 38, 43, Lugoj, în-cepând cu data de 26.02.2019 și până la data de 27.04.2019la sediul Primăriei Lugoj (cam.215), pe pagina de interneta Primăriei Lugoj (https://www.primarialugoj.ro/), precumși pe pagina de internet a ANCPI, conform art.14, alin,(1) și(2) din Legea cadastrului și publicității imobiliarenr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ul-terioare.Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadas-trului vor putea fi depuse la sediul Primăriei Lugoj, (cam. 215) și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru siPublicitate Imobiliară, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14.00.
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Oraș cu vechi tradițiimeșteșugărești, Lugojul s-a remar-cat încă din a doua jumătate a seco-lului al XVIII-lea, prin dezvoltareaintensă a cojocăritului -  un  simbolidentitar al acestei subzone etnogra-fice.Muzeul de Istorie, Etnografie șiArtă Plastică din Lugoj deține o va-loroasă colecție de piese de port dinblană de oaie (pieptare și cojoacemari),  o parte din ele fiind prezenteîn expoziția permanentă.La 1785, documentele atestăexistența în Lugoj, a cinci meșteri co-jocari și argăsitori iar în 1896, datelestatistice indică pentru orașul Lugojun număr de 51 meșteri cojocari.  Înflorirea acestui meșteșugcunoaște punctul  de glorie, la înce-putul secolului al XX-lea, ziarul lugo-jean Drapelul consemnând la nivelulanului 1902, o producție de peste10.000 de cojoace din blană.Pieptarul femeiesc din zona Lugo-jului (numit dialectal becheș în cazulîn care se încheia în față sau burdic -în cazul celui înfundat), este execu-tat din piele de miel, albă sau vopsită

în nuanțe închise. Câmpul ornamen-tal, dispus pe întreaga suprafață apieselor, este brodat cu lână subțire(bircă), policromă sau cu mătase co-lorată (arămiz), redând motive fito-morfe. Întregind decorul, fâșiile depiele vopsite, lustruite și brodate(hiră), aplicate la nivelul piepților,spatelui și în partea inferioară a pie-selor, sunt încadrate de un șnur îm-pletit din piele verde (târșăt).Marginile pieptarelor sunt orna-mentate cu aplicații de piele semiro-tunde, perforate cu potricala saubrodate într-un stil identic, cu mo-tive florale policrome. Pieptarele specifice subzonei et-nografice Făget folosesc în decor, canotă identitară, tonuri de roșu. Câm-pul ornamental cuprinde întreagasuprafață a pieselor, fiind brodat cumotive florale de lână subțire, poli-cromă (roșie, verde, albă, albastru-indigo etc.). Pe aplicațiile din pielevopsită în nuanțe de roșu (cărmă-jin), delimitate de șnur împletit dinpiele verde (târșăt), sunt cusuți micinăsturei ornamentali, din piele lu-struită, policromă.

Cojocul mare (numit dialectalbundă) era purtat deopotrivă, defemei și bărbați. Piesele au fostcroite de maistorii lugojeni dinșapte piei de oaie, sub formă triun-ghiulară, în patru clini. Cojoacelesunt brodate la nivelul piepților, pespate, la manșetele mânecilor și pebuzunare cu motive florale (ruje,merișoare, pene, bocăluțe). Câmpul

ornamental este întregit deaplicații de piele policromă ceredau motive identice. Linia talieiera accentuată de trei ciucuri dinpiele vopsită, lustruită și perforatăcu potricala, dispuși la capătul atrei corbace de piele împletită, cepornesc de la răscroiala gâtului, pesub umeri, spre spate, coborândpână la nivelul mijlocului.

Atenți la calitate și stilistică, mais-torii cojocari lugojeni, care preluaudin târgurile bănățene comenzilepretențioșilor lor clienți, au creat înepocă un adevărat brand, piesele deblană lucrate de ei reprezentând unsimbol al distincției locale, ce parti-cularizează Lugojul ca vechi centruîn meșteșugul cojocăritului.
Daciana Vuia

Din colecția de etnografie a muzeului lugojean

La mijlocul lunii februarie omare sărbătoare a antichității,Lupercalia, deschidea vesti-tele serbări ale purificării șifertilității, care, cu siguranță,au stat la baza celebrei Valen-
tine’s Day.Slujitorii cultului Lupercusaduceau ca și jertfă capre, ser-vind vin în peștera Lupercus,considerată sfântă, de pemuntele Palatin, după care fu-

geau semi-dezbrăcați pe stră-zile Romei, atingându-i pe tre-cători cu niște curelușe dinpiele de capră. Femeile tinereieșeau în cale singure, avândconvingerea că atingerea cunuielușele de capră le vaaduce fertilitate și le va ușuranașterile.De la Ovidiu aflăm că bicelecu care erau lovite femeile înscop fertilizator se numeau“februa”, de unde a fost pre-luat mai târziu numele luniifebruarie. Sărbătoarea lui Lu-perc, numită Lupercalia, seținea între 13 și 15 februarie.Luperc e un predicat a luiFaun, zeul păstorilor și al tur-melor.Este o sărbătoare străve-che, dinainte de fondareaRomei, în cinstea zeului Fau-

nus (Lupercus), zeul fertilită-ții și a pădurilor. Parțial erainterpretată ca fiind în onoa-rea Lupoaicei capitoline carei-a alăptat pe Romulus șiRemus, cercetătorii explicândastfel numele de Lupercalia,sărbătoarea lupilor. Preoțiiofereau sacrificii, îmbrăcaupieile câinelui și ale caprelorsacrificate și înconjurau zidu-rile cetății lovind ușor cu unbici de piele participanții lasărbătoare, în special fetele șifemeile care se credea cădevin astfel fertile.Legenda spune că Romulusși Remus, întemeietoriiRomei, au fost fiii preoteseiRhea Silvia și ai lui Marte, zeulrăzboiului. Abandonați,condamnați la moarte șicruțați de servitorul ce tre-

buia să înfăptuiască crima,sunt găsiți de o lupoaică, careîi alăptează și îi adăposteșteîntr-o peșteră. Acolo au fostdescoperiți de un păstor, care-i ia în casa lui și îi crește ca peproprii copii.Considerată loc sacru al ro-manilor, peștera (Lupercalus)a devenit locul în care se ofi-ciau ceremoniile, fiecare Lu-percalia debutând cusacrificarea mai multor capreși a unui câine și sfârșind cuun mare banchet (“ospătareade sacrificiu”). Ca și numeroase alte sărbă-tori păgâne, Lupercaliile aufost recuperate și asimilate decreștini.Pe de altă parte ziua facereferire și la o vreme mai ar-haică, când haitele de lupi co-

lindau sălbăticia de dinafaraRomei, perturbându-i pe păs-torii care își vegheau turmele.Zeul Lupercus era consideratprotectorul oamenilor în fațalupilor. În fiecare februarie,acestuia i se aduceau mulțu-miri, chiar și la mult timpdupă ce lupii încetează să maireprezinte o problemă. O altăipoteză susține că festivalul arfi în cinstea lui Faunus, zeulrecoltelor. Indiferent de incer-titudinile privind origineaexactă a sărbătorii, ce se știeeste că ea are o vechime de-osebită. Marc Antoniu a făcutparte din colegiul lupercilor șia ales să-i ofere coroana luiIulius Caesar în timpul festi-valului Lupercalia.
Muzeograf 

dr. Răzvan Pinca

Sărbători păgâne ale lunii februarie: Lupercalia

Biblioteca Municipală Lugoj şi Cinema-tograful “Bela Lugosi” Lugoj a organizat  marţi,12 februarie 2019, de la ora 18.00, la Cinemato-graful “Bela Lugosi” Lugoj, conferinţa “EUROPAşi ROMÂNIA: Despre gândirea politică mo-dernă” susţinută de directorul Muzeului de Artădin Timişoara – prof. univ. dr. Victor Neumann. În acest context, au fost prezentate şicărţile recent apărute semnate de Victor Ne-umann: Istoria Banatului (Ed. Academiei Ro-mâne, Bucureşti), The Banat of Timişoara. A
European Melting Pot (Scala Publishers, Lon-dra), Timişoara sub semnul prinţului Eugeniu de

Savoya (Centrul de Studii Avansate în Istorie,Ed. Balcanic, Timişoara), Istoria evreilor din Ro-
mânia. Studii documentare şi teoretice (Ed. Ha-sefer, Bucureşti), Modernity in Central and
South-Eastern Europe. Ideas, Concepts, Discour-
ses (ediţie în colaborare cu Armin Heinen; RAOPublishers, Bucureşti), Victor Neumann: Istori-
cul şi Opera (ediţie de Miodrag Milin şi FlorinLobonţ; Ed. RAO, Bucureşti). Cărţile au fost prezentate de prof. Si-mona Avram; moderator:  Henrieta Szabo di-rector Biblioteca Municipală Lugoj. 

Adriana Weimer

Victor Neumann – conferinţa “EUROPA şi ROMÂNIA: 
Despre gândirea politică modernă”, la Lugoj

Biblioteca Municipală Lugoj şi“Casa Bredicenilor”  din Lugoj, auorganizat marţi, 5 februarie 2019,de la ora 14.00, la Biblioteca Mu-nicipală Lugoj, lansarea volumu-lui de poezie Prin închisori şi
prin libertate (Editura CarteaRomânească, Bucureşti, 2018),semnată de scriitorul şi istoriculAndrei Novac (membru al UniuniiScriitorilor din România, doctorîn filologie). Despre scriitorul AndreiNovac şi despre cartea de poezielansată la Lugoj – Prin închisori
şi prin libertate – au vorbit dir.Henrieta Szabo, prof. SimonaAvram şi poeta Adriana Weimer. La Lugoj, din poezia semnatăde Andrei Novac, din volumul
Prin închisori şi prin libertate, arecitat actriţa Loredana Lupescu. Cartea se deschide cu un citatal lui Petre Ţuţea: “Libertateaomului este partea divină din el”.Pe coperta a patra a cărţii, cri-

ticul literar prof. univ. dr. CornelUngureanu scrie: “Intensitatea li-rică a asumării statutului de lite-rat (de excepţie a rostirii) nu îlaşază sub semnul unei generaţiisau promoţii literare, ci sub sem-nul unei geografii literare fericite”. De asemenea, tot pe coperta apatra a cărţii, scriitorul Felix Ni-colau scrie: Prin închisori şi prin
libertate propune un discurspoetic surprinzător de unitar. Oînşiruire de termeni-refren (în-
chisoare, sensibilitate, vis, umbre,
moarte, tăceri) extrage esenţialulunui scriituri centrate pe intensi-tate. În căutarea profunzimii suntfolosite metafore şi comparaţii ceniciodată nu vor friza derizoriul.Spectrul redus de culori adân-ceşte viziunile-cărţi poştale atâtcât ele să nu devină patetice. Unexpresionism bine temperat, darcu miză majoră”.Tot marţi, 5 februarie 2019,de la ora 18.00, poetul Andrei

Novac şi-a lansat volumul Prin în-
chisori şi prin libertate la Libră-ria “Două bufniţe” din Timişoara,fiind şi invitatul poetului RobertŞerban la emisiunea “Piper pelimbă” la TVR Timişoara.

Adriana Weimer

Andrei Novac, lansare de carte la Biblioteca Municipală Lugoj
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Corul ,,Ion Vidu” al
Casei de Cultură a
M u n i c i p i u l u i

Lugoj, dirijat de prof. dr.
Lucian Onița, va prezenta
marți, 26 februarie 2019, de
la ora 19.00, pe scena Tea-
trului Municipal ,,Traian
Grozăvescu” un concert
coral extraordinar dedicat
memoriei maestrului
Remus Tașcău.La împlinirea a cinci ani de la,,marea despărțire” (22 februarie2014), renumitul cor lugojean

dorește să aducă un pios omagiucelui care a fost cel mai longeviv di-rijor al său.Maestrul Remus Tașcău s-a născutla data de 7 noiembrie 1944, în loca-litatea Margina, județul Timiș. Înanul 1967 a absolvit Conservatorulde Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, avându-i ca profesori peTudor Jarda, Dorin Pop, Liviu Comes,Dan Voiculescu, Romeo Ghircoiașu,ș.a. Începând cu anul 1968,timp de 45 de ani, maestrul RemusTașcău a fost la conducerea celei maiprodigioase și mai faste perioade,din istoria de peste 200 de ani, acelui mai vechi cor din România.Demn urmaș al unor dirijori care au

marcat evoluția cântului coral româ-nesc lugojean (Iosif Czegka, IonVidu, Filaret Barbu și Dimitrie Stan),Remus Tașcău a atins culmile perfec-țiunii interpretative, confirmate prindecernarea unor prestigioase premiiși distincții naționale și internațio-nale. Moștenirea cultural-artisticălăsată de maestrul Remus TașcăuLugojului este una inestimabilă, deaceea avem obligația, noi, cei care i-am fost alături, să o prețuim, să opăstrăm și să o cultivăm la adevăratasa valoare.Programul concertului vacuprinde lucrări semnate de compo-zitorii Erasmus Widmann, Orlandodi Lasso, Pierre Passereau, AntonPann, Ioan D. Chirescu, Gheorghe Po-

pescu Brănești, Gavriil Musicescu,Gheorghe Cucu, Nicolae Ursu, IonVidu, Nicolae Gisca, AlexandruPașcanu și Wolfgang Amadeus Mo-zart. Invitat special: mezzoso-prana Aura Twarowska, solistă aOperei de Stat din Viena.Alocuțiune omagială: prof.dr. Constantin Tufan Stan.Cu acest prilej se vor de-cerna diplome de excelență unorvechi membri ai corului, retrași dinactivitate.
Intrarea este liberă.

Vă așteptăm cu drag!

Tudor Trăilă, Director Casa de
Cultură a Municipiului Lugoj

Concert coral in memoriam Remus Tașcău

Miercuri, 30 ianuarie a.c.,pașii ne-au purtat, pe mine șipe Aura Twarowska – filo-mela Banatului –, la Buda-pesta, la Budapest MusicCenter, la o inedită șiemoționantă întâlnire cumaestrul György Kurtág șisoția sa, pianista Márta Kur-tág. Trecuseră mai bine dezece ani de la prima și ultimanoastră regăsire fizică, laLugoj, în cetatea lui Ioan Vidu,unde corifeului muzicii euro-pene de avangardă i se confe-rise titlul de Cetățean deOnoare. O atmosferă electri-zantă, emoționantă, cu o fas-tuoasă ceremonie de acordarea titlului de doctor honoriscausa al UniversitățiiNaționale de Muzică dinBucurești (cu prezența staffu-lui prestigioasei instituții aca-demice în sala profesorală aColegiului „Coriolan Bredi-ceanu” – fapt unic în analeledesfășurării unui asemeneaeveniment, manageriat cu harși pricepere de actualul pri-mar al urbei). Era o regăsiretardivă a orășelului natal, încare văzuse lumina zilei, în 19februarie 1926, o retrăire a

mirificei copilării, într-unburg de o pilduitoare unici-tate, o citadelă cu vocația eu-ropeană a multiculturalitățiiși a armoniei etnice și inter-confesionale. Ne-am reamin-tit spusele maestrului, rostitecu nedisimulată fală logojană,prin care se autodefinea ca in-telectual format, la venerabi-lul colegiu lugojean, în limbalui Eminescu. O mărturisirecare a avut darul să contra-rieze și chiar să bulversezelumea muzicală occidentală,ai cărei reprezentanți aflau,pentru prima oară, cu sur-prindere, detalii despre ma-tricea spirituală a mareluicreator. Un artist care refuzăartificialele și anostele eti-chete, ce cu greu poate fi defi-nit, caracterizat și încadrat încorsetul unei epoci sau stil. Dealtfel, pentru publicul larg eu-ropean, nu există certitudineacărei etnii îi aparține: evre-iască, română, germană, ma-ghiară sau franceză, maestrulîntruchipând prototipulbănățeanului autentic. Re-centa premieră a operei Finde Partie, un adevărat testa-ment (versiune dramaturgică

după piesa omonimă a lui Sa-muel Beckett), în 15 noiem-brie 2018, pe scena de laTeatro alla Scala, a marcatîncă o dată universalitatea șiactualitatea mesajului creato-rului lugojean, viitoarelemontări (anul acesta, la DutchNational Opera din Amster-dam și la Paris) trezind dejaun uriaș interes din parteapublicului meloman.În amintirea mirifice-lor momente trăite la Lugoj, înprimăvara lui 2008, cândmaestrul, avântat, victorios,cu o febrilitate adolescentină,în vârful turnului CatedraleiGreco-Catolice, privise cunesaț, ca în anii copilăriei, pa-norama vechiului târg, prima-rul Lugojului ne-a delegat cutransmiterea unui mesaj defelicitare, cu prilejul apropia-tei aniversări a celor 93 deani. Unul din cele mai sensi-bile momente retrăite a fost,poate, amintirea legată depraznicul marii sărbători Pas-cale, când maestrul Kurtágobișnuia să bată toaca, alăturide tovarășii săi de joacă(evrei, români, germani și ma-ghiari – toaca reprezentând o

fascinație și pentru copiii dealtă etnie!), la Biserica orto-doxă cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” și la Cate-drala unită. În mod uimitor,aflându-ne în curtea familieiTeleman, de pe strada Xeno-pol, unde maestrul petrecuse,alături de familia sa, câțivafrumoși ani din perioada gim-naziului, fiica distinsei familiia avut fericita inspirație de acoborî din pod și a instala otoacă și a-și exersa talentul depercuționistă, anunțând,

parcă, apropierea MareluiPraznic. Darul de preț oferit,la ceremonia acordării titlu-lui de doctor honoris causa –partitura unei capodopere:Colinda-Baladă op. 46, înamintirea profesorului nos-tru Felician Brînzeu –, școliicare l-a format, prof. PiaBrînzeu (nepoata charismati-cului său dascăl de limba și li-teratura română) șisubsemnatului („ca cercetătorasiduu, care, prin mii dedificultăți, ai găsit și ai scos la

iveală trecutul orașului nos-tru, dar și trecutul meuuitat”), cuprindea, în struc-tura aparatului orchestral, și otoacă! În sufletul unui genialevreu lugojean vibrau dulcile,inimitabilele, angelicele su-nete de toacă, nemurite deVictor Vlad Delamarina înToaca la Lugoj: „Toc! Ticotoc!Toc! Ticotoc!”
La mulți și fericiți

ani, Maestre!
Dr. Constantin-T. STAN

Memorabilă întâlnire cu maestrul György Kurtág la Budapesta

În acest an municipalitatea va demara, proiectele de infras-tructură în cele trei zone defavorizate (cartier Herendești-Bocșei, Măguri și Caștelă-Balta Lată) care vor putea fi finanțateprin Grupul de Acțiune Locală (GAL) înființat în cadrul proiec-tului Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea
comunității din Muncipiul Lugoj, printr-o abordare inte-
grată și multisectorială – STRICT – Strategie Responsabi-
litate Comunitate.Strategia de dezvoltare a celor trei zone defavorizatemenționate mai sus a fost aprobată și a primit o finanțare depeste 5 milioane Euro, bani care vor fi utilizați la proiecte dedezvoltare a zonelor respective. În acest sens, lista de investițiidin acest an va cuprinde și servicii de realizare adocumentațiilor tehnice pentru următoarele obiective: 

l Construire locuințe sociale în Cartierul Herendești-Bocșei;
l Amenajare trotuare și zonă pietonală în CartierulHerendești-Bocșei, str. Herendeștiului nr. 10;
l Realizare rețea de canalizare și racorduri individuale,

Cartierul Herendești-Bocșei, str. Herendeștiului nr. 10; 
l Realizare rețea de canalizare și racorduri individuale însatul Măguri;
l Reabilitare și dotări Căminul Cultural din satul Măguri;
l Amenajare trotuare în satul Măguri;
l Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în satul Mă-guri;
l Amenajare parc și spațiu de joacă pe str. Aurel Vlaicu;
l Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în CartierulHerendești-Bocșei;
l Reabilitare Grădiniță și Școala cu clasele I-VIII nr. 12 dinsatul Măguri;
l Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr. 1 – Lugoj; 
l Realizare Centru Comunitar Integrat în cartierul EftimieMurgu, str. Aurel Vlaicu.Pe baza acestor documentații, municipalitatea va întocmicereri de finanțare la GAL și ADR Vest, proiectele urmând să fiepuse în practică după ce vor fi aprobate. Perioada de imple-mentare a proiectelor se va întinde până în anul 2023.

Demarează proiectele finanțate prin intermediul GAL Lugoj
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Prin OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administrației publice centrale și
pentru modificarea și completarea unor acte normative, au
fost aduse modificări cu privire la perceperea taxei extra-
judiciare de timbru.

În activitatea de evidență a persoanelor, taxa extra-
judiciară de timbru se percepe în următoarele cazuri:
l eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării do-
miciliului;
l preschimbaarea buletinelor de identitate;
l înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind sta-
bilirea reședinței.

În domeniul stării civile, nu se percepe taxa extra-
judiciară de timbru pentru următoarele categorii de
activități:
l înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă  a des-
facerii căsătoriei;
l transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române,
a actelor de stare civilă întocmite de autorități străine;
l reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a acte-
lor de stare civilă;
l eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

Monica Otilia David

Taxa extrajudiciară de timbru ANUNTPrimăria Municipiului Lugoj scoate la licitație în datade 26.02.2019, ora 1000, în vederea închirierii pe pe-rioada 27 februarie  - 3 mai 2019,  6 căsuțe din lemnamplasate în  P-ța J.C. Drăgan Lugoj pentru desfășura-rea activității de comerț.Dosarele pentru înscrierea la licitație se primescpână la data de 22.02.2019, ora 10.  În cazul în care lo-curile nu se ocupă, licitația va fi reluată în data de 6martie 2019 la ora 10. Dosarele pentru înscrierea la li-citația din data de 6.03.2019 se primesc până la datade 01.03.2019 la ora 10. Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot ob-ține la Primăria Lugoj, camera 112. 

Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-tură (APIA) informează că a demarat Campania deinformare a fermierilor privind depunerea CereriiUnice de Plată în anul 2019, sub sloganul: „APIA
susține valorile comune europene și fermierii români.
Depune cererea unică de plată în perioada 1 martie
–15 mai 2019!”Cererile Unice de Plată se depun la Centrelejudeţene/locale APIA şi la Centrul Municipiului Bu-cureşti, în perioada 01 martie –15 mai 2019.În Campania 2019, completarea declaraţieide suprafaţă se realizează electronic, folosind apli-caţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată înIPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIAresponsabil cu primirea cererii unice de plată, dupăverificarea acesteia şi a mesajelor din controlul par-celelor digitizate şi corectarea eventualelor pro-bleme semnalate de către sistemul informatic.Același principiu se aplică și pentru fermie-rii, crescători de animale, care vor completa Cerereaunică de plată – declarație sector zootehnic, îm-preună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicatăsectorului zootehnic.Fermierii vor depune la APIA o singură Ce-rere Unică de Plată, chiar dacă aceştia utilizează su-prafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.Cererile se depun la Centrele județene APIAîn cazul fermierilor care solicită o suprafaţă maimare de 50 hectare teren agricol şi la centrele localeîn cazul fermierilor care solicită o suprafaţă maimică sau egală cu 50 hectare teren agricol.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare,prevede la art.7: „ (1)Beneficiarii plăţilor prevăzutela art. 1 alin. (2) şi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) suntfermierii activi persoane fizice şi/sau persoane ju-ridice care desfăşoară o activitate agricolă în ca-

litate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agri-
col şi/sau deţinători de animale, potrivit prevede-rilor legislaţiei în vigoare..(...)”, iar la art.8 alin.1lit.n): „(1)Pentru a beneficia de plățile directe pre-văzute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie să prezintela depunerea cererii unice de plată sau a modifică-rilor aduse acesteia documentele necesare care do-vedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interesecologic, se află la dispoziția lor sau o copie a anexeinr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul.” Documentele care fac dovada că terenul agri-col se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie în-cheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şitrebuie să fie valabile la data depunerii cererii.Responsabilitatea privind legalitatea şi vala-bilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sauautorităţii care a emis/atestat aceste documente,după caz.Arendatorul, concedentul, locatorul şi/saucomodantul nu beneficiază de plăţi pentruterenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închi-riat(e) și/sau împrumutate spre folosință.Fermierii care beneficiază de rentă viagerăpentru suprafeţele arendate/înstrăinate conformLegii nr. 247/2005 privind reforma în domeniileproprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completă-rile ulterioare, nu beneficiază de plata pentru tere-nul arendat/înstrăinat.Pentru a beneficia de sprijinul aferent sche-melor de plată/măsurilor de dezvoltare rurală/ aju-toarelor naţionale fermierii trebuie să depună anual,la APIA, Cererea Unică de Plată şi să îndeplineascăcondiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comu-nitare şi naţionale în vigoare.În cazul Măsurilor 10 şi 11, fermierii trebuiesă respecte şi cerinţele specifice pachetelor solici-tate la plată şi cerinţele de bază conform Programu-

lui Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.Informații privind zonele eligibile pentru Măsura 10,Măsura 11 și Măsura 13 se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA,http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-infor-mare-anul-2019 și la Centrele județene/locale APIA.Precizăm că sunt eligibile la plată exploata-ţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formatedin parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3hectare. În cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor,culturilor de hamei, pepinierelor, pepinierelor, ar-buştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei tre-buie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz,să dețină un număr minim de animale. Pentru legu-mele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă aexploatației trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafața mi-nimă a parcelelor de 0,03 ha, conform art.8 alin.(1)lit.c) din OUG nr.3/2015 cu modificările şi comple-tările ulterioare.Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii(indiferent că sunt persoane fizice sau juridice) tre-buie să prezinte adeverinţa eliberată de către unită-ţile administrativ-teritoriale, conform înscrierilordin registrul agricol.La depunerea cererii unice de plată fermierultrebuie să prezinte toate documentele necesare caredovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a te-renurilor care conțin zone de interes ecologic, pre-cum și a animalelor.Terenurile care nu fac parte din circuitul agri-col pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile laplată. Informațiile detaliate pentru accesarea fiecă-rei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusivhărțile și listele cu UAT eligibile pentru măsurile dedezvoltare rurală, pot fi consultate la centrelejudețene/locale ale APIA și pe site-urilewww.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.

„APIA susține valorile comune europene și fermierii români. Depune cererea
unică de plată în perioada 1 martie –15 mai 2019!”

1. Hotărârea Consiliului Local nr. 1 pri-vind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –“Construire hală depozitare cu birouri înregim P+E parțial, stație de betoane, anexe,împrejmuire și puț forat”, municipiul Lugoj,județul Timiș;2. Hotărârea Consiliului Local nr. 2privind aprobarea Planului UrbanisticZonal – “Dezvoltare zonă locuințe cufuncțiuni complementare și zonă locuințecolective”, municipiul Lugoj, județul Timiș;3. Hotărârea Consiliului Local nr. 6

privind aprobarea organizării reţelei şco-lare a unităţilor de învăţământ preuniversi-tar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar2019 – 2020; 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 11privind acceptarea unei succesiuni vacante;5. Hotărârea Consiliului Local nr. 12privind aprobarea acoperirii  definitive adeficitului secțiunii de dezvoltare, pentruanul 2018, în sumă de 13.852.220,38 lei dinexcedentul anului 2017;6. Hotărârea Consiliului Local nr. 13

privind mandatarea Asociaţiei de Dezvol-tare Intercomunitară Apă-Canal Timiş săexercite în numele şi pe seama  Municipiu-lui Lugoj anumite atribuţii, drepturi şi obli-gaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006privind serviciile comunitare de utilităţipublice.Menționăm că aceste hotărâri și ane-xele aferente pot fi vizualizate atât la avizie-rul instituției cât și pe site-ul PrimărieiMunicipiului Lugoj la secțiunea Consiliul Local- Hotărâri ale Consiliului Local. 

Lista cu titlurile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj
adoptate în ședința ordinară din data de 31.01.2019
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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 Cărții 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 

Evidența Persoanelor

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

Compartiment Stare Civilă

Preluare acte:LUNI 08.30 – 12.00  MARŢI 08.30 – 12.00  MIERCURI 12.00 – 18.30  JOI 08.30 – 12.00  VINERI 08.30 – 12.00  SÂMBĂTĂ 09.00 – 11.00  
Eliberări acte:LUNI 12.00 – 16.30  MARŢI 12.00 – 16.30  MIERCURI 08.30 – 12.00  JOI 12.00 – 16.30  VINERI 12.00 – 16.30  

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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Condamnarea unui profesor maghiar
pentru agitațieLa 21 septembrie a.c. s-a judecat, în fața Tri-bunalului Bihor, procesul profesorului pensio-nar Francisc Kelemen din Sighetu Marmației.La 10 iulie 1933, Francisc Kelemen a scris unarticol, intitulat „Ardeal”, în ziarul „Marmaros”.Printre altele, acest profesor scria că Ardealulpoate fi mântuit numai dacă i se dă autonomia.Ca argument aducea că Ardealul contribuie maimult la veniturile statului, prin impozitele ce seplătesc, decât vechiul regat, și, din aceastăcauză, pensionarii din Ardeal nu sunt retribuițicum ar trebui. După apariția articolului, par-chetul a fost sesizat și a deschis acțiune contraautorului. Tribunalul Bihor, după o scurtă deli-berare, l-a condamnat pe profesorul pensionarFrancisc Kelemen la 1000 de lei amendă și 500de lei cheltuieli de judecată, pe baza legii Mâr-zescu-Mironescu, pentru agitație prin presă.Ce pedeapsă merită însă românii care scriula fel?... („Răsunetul”, Lugoj, XIII, 40, 1934, 3)

Sinucidere tragicăDin Closterneuburg se scrie următoa-rea tragică întâmplare. Nu de multe zile, s-a aflatlângă un țărmure un cadavru de femeie cu părul

alb-cărunt. În veșmintele ei s-a aflat o epistolă,învelită bine în papir ceruit, în care s-a citit cănefericita era văduvă de maior, numindu-seMaria nobilă de Deinburg. Drept motiv al sinu-ciderii, descoperea epistola următoarele: „Decumva această epistolă nu va ajunge în mânacuiva, atunci lumea va rămâne în necunoștințacauzei: de ce numără cu o nefericită mai puținîntre ceilalți. Astăzi a fost al 70-lea an de lanașterea mea, și eu m-am hotărât ca să fac finevieții mele, curmând firul numeroșilor ani detortură. Am suportat tortura până când amputut. Am fost mamă la 15 copii; în anii ultimi14, în fiecare an mi-a murit câte unul! În anultrecut mi-au murit cei din urmă doi feciori: ulti-mul sprijin în bătrânețele mele! Unul a căzut înHerțegovina în lupta cu hoții, iar celălalt a căzutjertfă morbului de tifos în Bosnia. Acum mă vădpărăsită de toți, rămasă singură, cuprinsă de odurere spirituală ce-mi cauzează un rău careconsumă încet, dar sigur puterile fizice debile.Am vărsat nenumărate lacrimi, dar nicicând nuam păcătuit contra lui Dumnezeu, carele mi-atrimis atâtea lovituri de nedescris. Oricât demare îmi era durerea, nicicând nu m-am văitat.Întreb însă pe toate mamele dacă se poate su-porta lovitura: să vezi că din 15 copii, adăpați la

pieptul tău și iubiți, în fiecare an am pierdutunul” (aici s-a curmat pana nefericite sinucise).(„Luminătoriul”, Timișoara, IV, 40, 1883)
Între învățământul românesc și cel minoritarLa Congresul învățătoarelor de copiimici din Cluj, dl ministru dr. Constantin Ange-lescu a spus, referitor la învățământul minori-tar, următoarele: „Am vizitat la Târgu Mureș oregiune înstrăinată, Valea Nirajului. Dacă amplecat îmbărbătat și mândru de școala româ-nească, unde învățătorul își dădea toată oste-neala, în ce privește școala minoritară, nu am

găsit un singur copil chiar, din clasele suprapri-mare, care să știe un cuvânt românește. Esteoare admisibil ca după 16 ani de la Unire săvedem o asemenea situație? Ba mai mult. Co-piii acestor școli minoritare nu știu cine esteregele țării, nici cine a fost Mihai Viteazul. Noinu-i persecutăm pe minoritari. Nici nu e însentimentul nostru românesc așa ceva. Darcerem un singur lucru: ca aceia care suntcetățeni români și se bucură de drepturiegale ca și noi să învețe cel puțin limba ro-mână”. („Răsunetul”, Lugoj, XIV, 20, 1935, 1-2)

Un joc de trei puncte câştigat în de-plasare în care sportivele noastre porneau fa-vorite prin prisma ultimelor evoluţii şi aliniei de clasament, dar o deplasare şi o par-tidă care putea deveni foarte dificilă în con-diţiile abordării ei fără a ţine cont de toatedetaliile. Un drum destul de lung, o sală cuspectatori cunoscători de volei în oraşul carea dat României o mare campioană – CSUMetal Galaţi – condusă de actualul campionmondial Zoran Terzic. Totul cumulat cumarea dorinţă a gazdelor de a realiza puncteîn meciurile cu Clujul şi Lugojul, echipe con-siderate “abordabile” în conferinţa de presădinaintea întâlnirii din Sala Polivalentă “Du-nărea”. Asistenţă numeroasă, atmosferă pro-pice şi condiţii foarte bune de joc, asiguratede o brigadă din Piatra Neamţ care a condusfoarte bine partida.Una în care echilibrul s-a rupt doarspre finalul primului set, la 20-19 Lugoj – Ga-laţi, jocul de ansamblu al sportivelor antre-nate de cuplul Segrt-Grbic impunându-se înfaţa unui adversar incomod, în care atacan-tele Berdilă şi Selimovic (ultima căpitan al

naţionalei de volei a Bosniei au fost cele maipericuloase jucătoare ale gazdelor. De remar-cat prestaţia foarte bună la serviciu a volei-balistelor lugojene (Jakic şi Kocic câte 4 aşi!), la blocaj (Diana Roman – 5 puncte),  a co-ordonatorului Diana Balintoni şi a universa-lului Nina Kocic, cel mai eficient om de peteren. Trei puncte ce readuc pe momentC.S.M. Lugoj pe locul cinci, cu şanse de aprinde la final poziţia a şasea care duceechipa în Play-Off. Trei puncte necesare în duelul de ladistanţă cu Dinamo şi Universitatea Cluj, for-maţii cu acelaşi obiectiv. Jocuri mai sunt, sur-prize mari însă e greu să se producă. PentruC.S.M. Lugoj urmează, după deplasarea la vi-cecampioana Europei, CSM Volei Alba Blaj,trei partide pe teren propriu: una cu C.S.M.Târgovişte şi două cu Ştiinţa Bacău (una încampionat şi una în Cupa României. În prin-cipiu, jocurile au loc în 8, 12 şi 14 martie.Fiţi alături de C.S.M. Lugoj – volei !C.S.M. Lugoj: Diana Balintoni (2p), Nina Kocic(15p), Daiana Roman (11p), Nina Jakic (13p),

Elena Babic (10p), Ivana Dinic (7p), AndreeaPetra (1p),  Alexandra Cauc (2p), Bianca Al-băstroiu,  Katarina Vukomanovic – libero.Antrenori: Ugljesa Segrt, Dragan Grbic   Clasament: 1. C.S.M. Bucureşti  32p, 2. C.S.M.Volei Alba Blaj  30 p (-2 jocuri), 3. C.S.M. Târ-govişte 21p (-1 joc), 4. C.S.U. Ştiinţa Bacău  21p(-1 joc), 5. C.S.M. LUGOJ 14p (-1 joc), 6. DinamoBucureşti 13p, 7. Agroland T-șoara 10p,  8.Universitatea NTT Data Cluj 9p, 9. CSU BelorGalaţi 0p, 10. Penicilina Iaşi 0p.După paisprezece etape, în statistica oficială aF.R.Volei, trei dintre voleibalistele ce repre-zintă Lugojul la nivelul elitei se menţin în to-purile competiţiei din România.  
Cel mai productiv atacant al campionatului:1. Nina Kocic – C.S.M. Lugoj – 207

puncte2. Adina Stanciu – U.Cluj – 153 p.3. Natalia Kodola  - C.S.M. Buc. 140 p.4. Cristina Cazacu – Bacău – 133 p.5. Sara Klisura – Târgovişte – 127 p.
Topul celor mai eficiente jucătoare din servi-

ciu: 1-2. Sara Klisura – CSM Tgv. şi Nina Jakic – CSMLugoj – câte 21 aşi3. Nina Kocic - CSM Lugoj – 20 aşi4. Diana Calotă – CSM Tgv.– 18 aşi5. Cristina Cazacu – Bacău – 16 aşi.
Topul celor mai eficiente jucătoare la blocaj: 1. Alida Cioroianu – Dinamo – 39 p.2.  Tanja Sredic – CSM Tgv.– 38 p. 3. Ana Otasevic – Bacău – 36 p.4. Daiana Roman -  CSM Lugoj 34 p.5. Sidney Paige Wilson – CSU Galaţi – 24 p.

Dan H. Brudiu

Volei Divizia A1: Şanse la Play - Off
C.S.U Belor Galaţi - C.S.M. Lugoj =  0 : 3 (21:25, 12:25, 17:25) 

A încetat din viață antrenorul emerit Emil VaneaÎn cursul zilei de luni, 11 februarie 2019, a încetat din viață antrenorul emerit Emil Vanea,cel ce a adus cu echipa de lupte libere a CSM Lugoj, 10 titluri de Campioană Națională.Răpus de o boală necruțătoare cu câteva zile înainte de a împlini  vârsta de 65 de ani,Emil Vanea a fost un profesionist desăvârșit care a făcut cinste municipiului Lugoj și întregiimișcări sportive lugojene. După ce el însuși a practicat acest sport a devenit un descoperitorde talente pe care de-a lungul anilor le-a șlefuit și sportivii săi au obținut rezultate remar-cabile.Cu cele zece titluri de Campioană Națională obținute de echipa pe care a antrenat-o EmilVanea a fost cel mai titrat antrenor român de lupte libere. Pentru aceste performanțe de-osebite a primit titlul de antrenor emerit.Cu modestie, seriozitate și dârzenie a format și îndrumat de-a lungul anilor un numărmare de sportivi cărora le-a insuflat spiritul de învingător și faptul că doar munca asiduă șitenace duce la performanțe sportive deosebite.În ciuda bolii necruțătoare antrenorul emerit Emil Vanea a fost preocupat până în ultimultimp de problemele secției de lupte libere a clubului pe care l-a slujit cu onestitate și devo-tament.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!


