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Buletin Informativ redactat de Primăria Municipiului Lugoj pentru cetățeni

CUVÂNTUL PRIMARULUI
Dragi concetățeni,
Această rubrică vă este destinată, iar prin intermediul ei îmi
doresc să păstrăm o comunicare constantă, care este atât
de necesară în relația Primărie-cetățeni. Rubrica vă permite
să vă aﬂați la doar un click distanță de datele și informațiile
despre instituția noastră, despre serviciile oferite, despre tot
ceea ce e esențial să știți referitor la municipiul Lugoj. Eu, alături de echipa mea, facem tot posibilul ca orașul Lugoj să se
modernizeze, să devină orașul prosper și european pe care
cu toții ni-l dorim, să se dezvolte pe cât mai multe planuri și
luăm toate măsurile necesare pentru a-l ,,reclădi’’, cărămidă
cu cărămidă, ﬁind înarmați cu multă răbdare și determinare.
Avem o viziune realistă asupra a ceea ce trebuie făcut, dar și
asupra drumului de urmat pentru a realiza ce ne propunem.
Problemele dumneavoastră sunt și problemele mele, așa
că scopul meu este să ofer cele mai potrivite soluții pentru
ﬁecare dintre acestea. Cred cu tărie că valorile precum educația, cinstea și respectul față de cei din jur vor ajuta comu-

BUN VENIT!
Acum reprezinți o parte din comunitatea care este la zi cu toate noutățile
Municipiului Lugoj. Acesta este un buletin informativ care conține informații
despre activitatea ce se desfășoară la
tine în oraș. De aici poți înțelege cine
te reprezintă, ce îți este dedicat ție,
care sunt ultimele știri, ce presupune viitorul, ce se va întâmpla în urmă-
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nitatea lugojeană să
prospere.
Municipiul Lugoj este
bine-cunoscut pentru rolul important
pe care l-a jucat în
dezvoltarea învățământului, în mișcarea
de eliberare socială
și națională și consolidarea unității naționale a românilor, lucru cu care astăzi ne mândrim. Pe lângă
acestea, consider că orașul nostru, ,,Cetatea de pe Timiș’’,
poate avea și mai multe motive de mândrie, fapt pentru care
mă aﬂu aici, alături de o echipă solidă, ﬁindcă am încredere
în potențialul său și în ceea ce eu și colaboratorii mei suntem
capabili să facem pentru acesta.
Cu cele mai alese gânduri,

toarea perioadă dar și ce s-a petrecut
până acum. Mai precis, acest buletin
informativ este un instrument de comunicare care conține informații de
actualitate și de interes public, dedicat
cetățenilor din Lugoj.
În ﬁecare număr vom urmări să aducem informații noi, referitoare la:
 organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;
 structura organizatorică, atribuţiile

Primarul Municipiului Lugoj

Claudiu Buciu

departamentelor, programul de
funcţionare;
 programele şi strategiile proprii de
dezvoltare;
 documente, informații și evenimente importante de interes public;
 modalităţile de contestare în situaţia în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
solicitate;

CUPRINS
În acest număr:
Echipa primarului
Informații Covid-19
Aplicația City Health
Vizita Ambasadorului SUA
Un spital nou
Premierea tinerei
pianiste din Lugoj
Crăciunul cu 500
de colindători lugojeni
Iluminatul festiv al orașului

ADMINISTRAȚIE
ECHIPA PRIMAR
Dragi Lugojeni, am decis să vă fac cunoscute persoanele pe care le avem alături, eu și Bogdan Blidariu, viceprimarul Lugojului, la început de drum. Bogdan mi-a acordat toată încrederea în a selecta eu persoanele care
ne vor fi consilieri personali. Iată câte ceva despre echipa în care mi-am pus nădejdea.
Le urez tuturor bun venit în echipă și mult spor în noul an!

Primarul Municipiului Lugoj

Claudiu Buciu

ANCA MICȘA-OPREA
CITY MANAGER

Absolventă de Științe Economice, licențiată în Finanțe - Contabilitate, cu
aproape 20 de ani de experiență în domeniul privat, în marketing, achiziții,
vânzări și management de proiect.
Timp de 12 ani a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul unor companii multinaționale și locale.
Experiența acumulată în domenii ca analiză bugetară, relații comerciale naționale și internaționale, negociere și managementul echipelor sunt doar
o parte din abilitățile ce vor contribui la reclădirea unei administrații locale
profesioniste.
După mai bine de un deceniu petrecut în capitală, a decis sa revină în orașul
natal și să pună în slujba cetățenilor cunostințele și abilitățile sale.
Din experiența sa profesională menționăm:
2020 - Manager de proiect
2014 - 2017 Manager Comercial
2011-2013 Manager de Proiect la nivel Internațional
2009 - 2013 Manager Achiziții
2005 - 2009 Director Comercial
2001 - 2004 Referent marketing
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ADMINISTRAȚIE
ECHIPA PRIMAR
EMILIA GROSU
consilier personal

ROXANA ALEXA
consilier personal

PAUL GRIBINCEA
consilier personal

Este absolventă a Facultății de Limbi
Moderne Aplicate (Franceză-Engleză) din cadrul Universității Ovidius
din Constanța, cu diplomă de licență în limba franceză. În Lugoj s-a remarcat prin faptul că în august 2020
a participat și a câștigat un concurs
de ocupare a postului de șef serviciu
administrativ, la SC Meridian 22 SA,
deși acel post era “promis” altcuiva.
Cu o experiență de muncă de peste
10 ani în companii multinaționale, a
lucrat pentru o casă de avocatură
din SUA, ca asistent departament
juridic, pentru unul din cele mai mari
grupuri logistice din Europa – o societate olandeză – ca și coordonator
transport internațional, dar și pentru o societate franceză care acordă
asistență IT clienților săi. Pentru o
scurtă perioadă, a colaborat cu Radio România Actualități în realizarea
de reportaje, interviuri, prin participarea la conferințe de presă, simpozioane, evenimente organizate,
dar și prin munca de teren, interviuri
pe teme sociale, în județul Tulcea.
Emilia utilizează la nivel avansat următoarele softuri/platforme: IBM
Lotus Notes, Microsoft Lync, Asset
Center, MS Office, SCCM (util pentru
conexiune la distanță pe PC-ul utilizatorilor).

Absolventă a Facultății de Arte Vizuale și Design, din cadrul Universității de Vest din Timișoara și s-a
specializat în domeniul de Conservare-Restaurare și Sculptură la Academia de Artă, Universitatea din
Zagreb în Croația. În prezent este
studentă în ultimul an de masterat,
la Facultatea de Fizică, din cadrul
Universității de Vest din Timișoara,
unde a încheiat și programul de studii Psihopedagogice Postuniversitare.
A lucrat în cadrul unor proiecte de
restaurare de patrimoniu mobil și
imobil în Croația, Slovenia și România. A expus lucrări personale de
artă în mai multe țări europene și a
participat la un program american
de studiu al artei în domeniul neuroștiinței.
A absolvit o serie de trei module la
Școala de Actorie de Film din București, iar apoi a lucrat pentru o perioadă în domeniul de producție și
distribuție film. Tot în acest registru
se încadrează și activitatea îndelungată în teatru, prin Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj.
A colaborat direct cu agenții din
cadrul Comisiei Europene pentru
realizarea unor studii și manuale în
domeniul transportului terestru și
a coordonat implementarea proiectului de construcție și modernizare
a primei parcări sigure și securizate
din România, chiar la Lugoj.
Acum 10 ani a debutat în organizarea și prezentarea de evenimente
sportive în România și este arbitru al
Federației Române de Ciclism.

Arhitect, absolvent al Universității
Politehnica Timișoara, Facultatea de
Arhitectură și Urbanism, dar și al Facultății de Științe ale comunicării.
În prezent, în cadrul aceleași facultăți urmează cursurile de master cu
specializare în Restaurare și Regenerare Patrimonială și este dedicat carierei de arhitect pe care o urmează.
Proiectul de diplomă, „Consolidarea
comunității religioase din Lugoj prin
restaurarea ansamblului de clădiri
al Bisericii Romano - Catolice”, fiind
notat cu nota cea mai mare pe specializarea „Re - use, Restaurare obiect
de arhitectură în context local”. Consolidările, intervențiile noi și atenția
pentru materia și valorile originale
susțin reintroducerea ansamblului în
circuitul economic contemporan.
Rolul său în cadrul Primăriei Municipiului este de consilier arhitect și
responsabil tehnic inclusiv pentru
proiectele cu finanțare europeană.
În anul 2009, acesta a înființat o societate cu domeniul de activitate
confecții metalice. În anul 2013 a realizat în producție proprie un robot de
frezare și debitare cu plasmă, diversificând astfel activitatea, gama de
produse și de servicii.
Prima lucrare de referință este o
sculptură metalică denumită „Pomul
Speranței” realizată prin intermediul
organizației non-guvernamentale,
Generație Tânără, la inaugurarea
Centrului de Tranzit în Regim de Urgență (CTU) din Timișoara, oficiată
de către domnul António Guterres Biroul Înaltului Comisar ONU pentru
Refugiați (UNHCR).
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SOCIAL
SĂNĂTATE

Precauție și responsabilitate în scopul scăderii
numărului de infectări cu COVID-19
În data de 5 decembrie 2020, Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență
Timiș a luat decizia
de a încheia carantinarea
Lugojului,
deoarece rata de
infectare/1000 de locuitori a scăzut de la
instituirea acesteia
(în prezent este sub
3/1000 locuitori).
Starea de urgență continuă să fie în vigoare, așadar, în
perioada Sărbătorilor este foarte important, să ne păstrăm precauția și responsabilitatea, respectând atât regulile de bază instaurate, dar și principiile de izolare din
timpul carantinei:

Evitați pe cât posibil deplasările în spații de contact, cu
excepția cazurilor cu adevărat justificate: activități profesionale, asigurare de bunuri care acoperă necesitățile
de bază, urgențele medicale, deplasările în scopul îngrijirii sau însoțirii copiilor sau a membrilor familiei, în scopul
îngrijirii persoanelor vârstnice sau cu dizabilități.
Cetățenilor le revine obligativitatea de a respecta în
continuare regulile de protecție sanitară. Purtarea măștii de protecție este obligatorie, în cazul tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 5 ani. Măștile de protecție trebuie să acopere nasul și gura și să fie purtate
atât în spațiile publice închise, cât și în cele deschise.
Păstrați un stil de viață sănătos, evitând hrana procesată
în exces și având o rutină minimă de mișcare (acasă sau
în aer liber). Păstrați un aport optim de fructe, legume,
carne slabă și lactate, evitând zahărul, sarea, alimente
grase.

Lugojul va dispune de două centre
de vaccinare anti-coronavirus

Prefectura județului Timiș a pus în funcțiune 32 de centre de vaccinare anti-COVID-19 pentru perioada următoare,
dintre care două vor fi dispuse la Lugoj (Sala de Sport Lavinia Miloșovici). Acestea vor avea un circuit funcțional din
punct de vedere epidemiologic: o zonă inițială de triaj, o zonă de recepție, o zonă de așteptare și punctele de vaccinare și zona post vaccinală în care persoanele vaccinate vor fi supravegheate după vaccinare. Punctele mobile de
vaccinare vor fi destinate căminelor pentru îngrijirea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități.
Vaccinarea se face în 3 etape astfel:
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 în prima etapă vor fi vaccinate persoanele care lucrează în domeniul sănătății și în cel social;
 în a doua etapă va fi vaccinată populația la risc, adică adulții cu vârsta peste 65 de ani, persoanele aflate în evidență cu boli cronice indiferent de vârstă, personalul care își desfășoară activitatea în domenii cheie;
 în a treia etapă va fi vaccinată populația generală.
Vaccinarea se va face cu planificare prealabilă, având loc, în mod probabil, din luna ianuarie 2021.
www.primarialugoj.ro, telefon: 0256 352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro – Primăria Lugoj
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Vizită din partea Ambasadorului
Americii la Primăria Municipiului Lugoj

În data de 3 decembrie 2020, Primăria Municipiului Lugoj s-a bucurat de o vizită oficială din partea Ambasadorului Americii, Adrian
Zukerman. Acesta a fost întâmpinat de către primarul Municipiului Lugoj, domnul Claudiu Buciu, în sala de protocol a Primăriei.
O întrevedere importantă, care face loc unor noi oportunități de dezvoltare, s-a încheiat cu un mesaj din partea domnului primar Buciu:
„Statele Unite ale Americii sunt un investitor important pentru Municipiul Lugoj, prin societatea Honeywell, unde se derulează în prezent o
investiție consistentă, de peste 20 milioane de euro, pentru extinderea
capacităților de producție. Suntem bucuroși să avem prezentă o societate dedicată, de peste 20 de ani, care s-a extins progresiv, în permanență.
Un avantaj superior l-au constituit numeroasele oportunități de muncă
pe care Honeywell le-a creat în ultimii ani, dar totodată, cetățenii lugojeni
angajați au putut lucra într-un mediu profesionist și performant. Avem încredere în puterea de investiție și progresul pe care Honeywell le promite
și invităm noi investitori americani să participe constructiv pe terenul pe
care îl punem la dispoziție și să fie parte din marea comunitate Lugoj.”
Ambasadorul SUA a fost plăcut impresionat de echipa administrativă a
Municipiului Lugoj: ”Aș aprecia discuțiile de azi cu primarul municipiului
Lugoj drept foarte pozitive și foarte instructive. Lugojul are mare noroc
să aibă un asemenea primar, care are o viziune clară pentru viitor, așadar
prevăd lucruri bune care se vor întâmpla pe drumul dezvoltării Lugojului,
nu numai din punct de vedere economic, dar și social. Am găsit aici o echipă tânără, o echipă nouă la conducerea orașului. Este o echipă entuziastă,
care are idei clare, idei bune și idei care vor face diferența pentru viitorul
Lugojului, dar și al României”. Ambasadorul american și-a manifestat toată disponibilitatea pentru a continua parteneriatul semnat: ”Eu i-am promis d-lui primar că suntem pregătiți să îl ajutăm atât pe el cât și municipiul Lugoj, pentru
a merge înainte pe calea dezvoltării”.

Piața Agroalimentară redeschisă!
Autoritățile au redeschis piața din oraș de sâmbătă, 5 decembrie, în urma întocmirii unui regulament cu reguli pentru desfășurarea activității
piețelor. Regulamentul îl puteți regăsi aici:
https://lugojinfo.ro/administratie/6036-piata-din-lugoj-se-redeschide-sambata-dimineata-ce-obligatii-au-comerciantii-si-cumparatorii?fbclid=IwAR2d8l0MYkF6WSYi_6-GH_DQwqypgHqZUiQVwex0oojZN_5FzCvTZs5uOFg .

ANUNȚ ANGAJARE
Începând cu 2021, Primăria Municipiului Lugoj scoate la concurs mai multe posturi. Detalii despre posturile vacante și concursuri
pot fi vizualizate pe website-ul Primăriei
Lugoj: https://www.primarialugoj.ro/index.
php și pe pagina de Facebook Primăria Municipiului Lugoj.

LUGOJUL AR PUTEA AVEA
UN SPITAL NOU, ÎN VALOARE DE 60 DE MILIOANE
DE EURO
Orașul nostru ar putea avea peste câțiva ani un nou spital, cu 250
sau 300 de paturi. Ideea a fost lansată de primarul Claudiu Buciu, și a
fost deja prezentată oficialilor de la București. Vechi de peste o sută
de ani, actualul spital al orașului nu mai reprezintă o soluție viabilă în
vederea reabilitării. În aceste condiții, opțiunea unei noi clădiri este
evidentă. Conform celor anunțate de senatorul de Timiș Alina Gorghiu, noul spital ar urma să coste între 60 și 65 de milioane de euro și
ar putea fi finanțat din bani europeni. De asemenea, construcția noii
unități medicale se preconizează că va începe în anul 2023 deoarece
momentan se lucrează la documentația aferentă.
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EVENIMENTELE PRIMĂRIEI
Spectacol online de Colinde

Cit� �ealt� - Aplicația pentru sesizări a orașului tău!
Ne dorim un oraș unit și o comunitate implicată! City Health este aplicația gratuită, care se poate instala pe
telefon și care facilitează trimiterea
și urmărirea de sesizări în timp real.
Vă îndemnăm să ne comunicați sesizările prin intermediul acestei aplica-

Crăciunul este în toi! Primăria Municipiului Lugoj a dorit să ne bucurăm în continuare de minunatele colinde de vestire a Nașterii Domnului, păstrând vii tradițiile și
obiceiurile locului și în același timp, aducând împreună oamenii comunității noastre. Pe parcursul lunii decembrie, ne-am încălzit suﬂetele cu colindele cântate din
inimă de către copiii orașului și am organizat un eveniment local online în urma căruia am premiat momentele speciale create de către aceștia. Evenimentul a avut
un succes deosebit, cele 500 de locuri disponibile pentru participare ﬁind ocupate
încă din primele 3 zile de la startul evenimentului online pe Facebook. O parte din
copii au fost ghidați de către educatori în alegerea cântecelor, dar cei mai mulți au
înregistrat colindele în atmosfera de acasă, încurajați de familie.
Între 19-22 decembrie, pe parcursul a 4 zile, Poliția Locală Lugoj a împărțit pachete
speciale de Crăciun celor 500 de colindători, frumos personalizate, cu cărți, jocuri
și surprize dulci. Vă mulțumim că ați adus Magia Crăciunului în casele întregii comunități Lugoj! Evenimentul a fost organizat de către Primăria Municipiului Lugoj.
Vă invităm pe pagina oﬁcială a evenimentului pentru a asculta minunatele colinde
de Crăciun ale participanților:
https://www.facebook.com/events/823964891506480.

ții, pentru a putea răspunde eﬁcient
nevoilor dumneavoastră!

Informații
în timp real
Evenimente, informații de ultimă oră,
dar și informații generale pentru
cetățeni se pot urmări pe pagina
oﬁcială de Facebook: https://www.
facebook.com/primariaLugoj.
Tot pe această pagină se pot trimite
de asemenea sesizări la care vom
răspunde și vom încerca să găsim
cele mai bune soluții!

Pro�ramul cu pu�licul în
perioada stării de alertă.
Conform Dispoziției Primarului nr.
510/07.05.2015, programul de lucru
cu publicul pentru:
Biroul Relații cu Publicul
Serviciul Public Comunitar Local
Direcția Economică – Serviciul Im-
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pozite și Taxe – activitatea de Casierie este:
Luni – Vineri: 9:00 - 12:00
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ADMINISTRAȚIE
EVENIMENTELE PRIMĂRIEI

Talentul și performanța sunt premiate
de către Primăria Lugoj!

cursul „Constanța International Competition-Festival for
Young Pianists” 2020.
Consiliul Local al Municipiului Lugoj a aprobat proiectul de
hotărâre inițiat de primarul Claudiu Buciu pentru alocarea
din bugetul local a sumei de 2.500 lei, ca susținere și recunoaștere față de performanțele deosebite cu care Maria Patricia a reprezentat Lugojul.
Premierea a avut loc pe 23 decembrie, în preajma Sărbătorilor, ca un cadou bine-meritat de Crăciun prin care am
apreciat frumosul artei pianului, împărtășit de un artist în
devenire.
Suntem mândri de Maria și rămânem alături de noile generații talentate în drumul către o carieră destinată succesului!

Tânăra pianistă în vârstă de 13 ani,
Maria Patricia Roșca a fost premiată
pentru rezultatele excepționale
în domeniul muzical
Maria Patricia Roșca este elevă la Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” din Lugoj. Aceasta a început studiul pianului la vârsta de 7 ani, participând la numeroase concursuri de muzică încă din primul an. A fost mereu fruntașă în
cadrul acestor concursuri, câștigând premii speciale, premii
de excelență și clasându-se mereu pe locul I.
Talentul și perseverența au condus-o pe Maria în fruntea
clasamentelor la concursuri atât naționale, cât și internaționale, în Franța, Germania, Serbia, Ungaria.
Printre premiile care îi certifică excelența se numără Marele Premiu și Trofeu de cristal la Concursul Internațional de
Interpretare Pianistică „Clara Peia” 2018 și Premiul II la con-

Sportivii de performanță au fost
premiați personal de Claudiu Buciu
Se încheie un an cu rezultate demne de apreciere și recunoaștere pentru sportivii reprezentanți ai Lugojului! Primăria Municipiului Lugoj a premiat 25 de sportivi și 10 antrenori
la Sala IK Ghermanescu, Consiliul Local alocând pentru aceștia suma de 24.400 RON.
Claudiu Buciu, însoțit de viceprimarul Bogdan Blidariu și de
consilierul județului Timiș Mihai Anghel, a ales să înmâneze personal premiile pentru efortul depus de către sportivii
lugojeni, după un an plin de provocări pe care aceștia le-au
înfruntat în lumea sportului, în contextul Covid-19.
Domnul primar are în plan dezvoltarea infrastructurii pe
care sportivii și antrenorii o utilizează în activitatea lor. Începând cu noul an, se vor stabili soluții pentru a îmbunătăți
condițiile necesare desfășurării unor antrenamente de calitate, dar și pe cele necesare desfășurării competițiilor.
Vom urmări să sprijinim în continuare talentul și munca perseverentă a viitorilor campioni!
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Reguli generale de colectare pentru sănătatea
mediului și a organismului în preajma Sărbătorilor

Pe fondul pandemiei Covid-19, nevoia de a gestiona în mod
corect deșeurile este critică atât pentru sănătatea mediului
înconjurător, dar mai ales pentru sănătatea tuturor cetățenilor municipiului Lugoj.

DE CE COLECTĂM SELECTIV?

Colectarea selectivă permite o bună gestionare a tipurilor diferite de deșeuri, prin care putem astfel recicla, dar și separa
deșeurile reziduale și a evita supraîncărcarea pubelelor.

Colectând selectiv în fiecare locuință:
1. RESPECTĂM obligațiile prevăzute de LEGISLAȚIA în
vigoare.
2. CONSERVĂM resursele naturale neregenerabile.
3. REDUCEM consumul de materii prime și, implicit, costul
de realizare al produselor folosite.

• PUBELA GALBENĂ/ SACUL GALBEN

Sunt colectate în recipientul galben, respectiv sacul menajer galben recipientele din PLASTIC, METAL, HÂRTIE.
Putem recicla: bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, jucării de plastic, doze de băuturi, cutii de conserve,
tacâmuri de bucătărie, etc.
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!Nu se reciclează produse combinate din metal și plastic,
polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea,
diluanți sau alte substanțe chimice periculoase.

• CLOPOTUL VERDE

Se reciclează ambalaje din STICLĂ dar fără capac, borcane
fără capac, damigene, ambalaje din sticlă de la produse

cosmetice, etc. Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de
debarasare.
!NU putem colecta în pubela verde oglinzi, geamuri, produse
din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc.

• COMPOSTORUL (în zona rurală)

În zonele rurale putem composta DEȘEURILE BIODEGRADABILE (legume, fructe, frunze, iarbă, paie, fân) în recipientul numit COMPOSTOR.
Din deșeuri biodegradabile poți obține în propria gospodărie compost, îngrășământ natural pentru plantele din
jurul casei și pentru pământul din grădină.

• PUBELA NEAGRĂ
Pubela neagră este folosită doar pentru acele DEȘEURI
MENAJERE ce nu pot fi reciclate: resturi de mâncare,
scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, mucuri de țigară, șervețele
folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și
porțelan, veselă de unică folosință murdară, cenușa de la
sobe, lemn tratat sau vopsit ș.a.
Pentru Sărbători frumoase și o bună stare de sănătate, vă îndemnăm să:
Respectați regulile de colectare selectivă!
Nu cumpărați alimente în exces
pe care le veți arunca, fiind stricate!
Păstrați igiena colectării deșeurilor –
legați sacii strâns pentru a evita răsturnarea acestora!
Purtați mânuși și dezinfectați des coșul de gunoi de acasă!
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SOCIAL
ILUMINATUL FESTIV
AL ORAȘULUI

Primăria Municipiului Lugoj anunță că la acest final de an
iluminatul festiv din oraș este unul simplu și concentrat
mai ales în perimetrul central, unde au fost decorate străzile din următorul circuit: Podul de Fier, Piața I. C. Drăgan
și Piața Victoriei.
La baza deciziei luate în acest an cu privire la iluminatul festiv au stat motive întemeiate, începând cu fireasca limitare
legată de timpul scurt pe care noua echipă din executivul
Primăriei l-a avut pentru a acționa, în coordonarea echipelor care furnizează aceste servicii. Mai apoi, a contat destul
de mult faptul că au fost scadente lucrări de reparații ale
iluminatului public de bază, prioritare față de extinderea iluminatului festiv.
Rezultatul obținut în urma acțiunilor de final de an, în privința iluminatului public și festiv, este net favorabil, multe
străzi fiind acum mai bine iluminate, nelipsind însă nici iluminatul festiv din circuitul central.

Alocarea bugetară limitată a constituit un alt motiv esențial
în noua strategie de iluminat public. Elementele noi de iluminare festivă, achiziționate în acest an, se pot folosi pentru
a decora și pe alte străzi, în anii următori, ele fiind mobile.
Primăria Muncipiului Lugoj așteaptă sesizările și solicitările
lugojenilor, pentru a extinde intervențiile la iluminatul public din oraș și pentru a continua reparațiile în cât mai multe
zone din oraș.
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