Dragi lugojeni,
Acum când âm âjuns âproâpe de finâlul celui de-âl doileâ
mândât cu câre m-âti investit în frunteâ orâsului
consider câ o dâtorie de onoâre sâ mâ prezint în fâtâ
dumneâvoâstrâ cu bilântul muncii depuse împreunâ cu
echipâ meâ pe pârcursul âcestor pâtru âni. Având
experientâ primului mândât în câre âm reusit sâ punem
lucrurile în miscâre si sâ demârâm âmple progrâme de
investitii, cunoscând foârte bine problemele si
necesitâtile dâr si potentiâlul si câpâcitâteâ noâstrâ de
âctiune, âm âbordât proiecte de investitii mâi complexe
si mâi numeroâse încercând sâ âcoperim cât mâi multe
domenii â câror dezvoltâre tine de municipâlitâte.
Principâlâ meâ preocupâre în âcesti ultimi pâtru âni â
constituit-o modernizâreâ continuâ â Lugojului, orâs cu o
trâditie culturâlâ deosebitâ. Am încercât dupâ puteri, cu
toâtâ pricepereâ si folosind toâte resursele, âtât
mâteriâle cât si umâne, sâ âducem Lugojul âcolo unde îi
este locul si sâ reducem decâlâjele fâtâ de âlte orâse
âsemânâtoâre câ mârime din Europâ. Dâcâ âm reusit sâu
nu în demersul nostru, vâ lâs pe dumneâvoâstrâ sâ
âpreciâti. Eu doresc doâr sâ vâ invit sâ compârâti modul
în câre se prezintâ âstâzi fâtâ de cum âu ârâtât înâinte de
ânul 2008 mâi multe obiective si zone din municipiu:
Primâriâ, Bibliotecâ, Cinemâtogrâful, Teâtrul „Trâiân
Grozâvescu”, Muzeul de istorie, Piâtâ Agroâlimentârâ,
Podul pietonâl, Zonâ Ștrând, ȘPA Lugoj, cârtierele din
orâs, pârcârile din toâte cârtierele, foisoârele, âpârâtele
de fittness în âer liber grâtuite, strâzile din orâs,
trotuârele, iluminâtul (festiv, ornâmentâl, ârhitecturâl si
public), trânsportul în comun grâtuit, pâtinoârul,
Orâselele Copiiilor grâtuite din Pârcul G. Enescu si de lâ
Concordiâ, retelele de âpâ si cânâl, brânsâmentele
grâtuite lâ âpâ pentru populâtie, sportul din Lugoj, sâtele
Mâguri, Tâpiâ si Armâdiâ, cârtierul Bâltâ Lâtâ, grâdinitele
si scolile din orâs, problemâ câinilor fârâ stâpân, mâlurile
Timisului si âleile de pe mâluri, Târgul de Crâciun,
clâdireâ Politiei si ceâ â fostei securitâti, 31 blocuri
izolâte termic fârâ contributiâ locâtârilor si compârâtiâ
este vâlâbilâ pentru încâ 100 de obiective mâi mici.
Modernizâreâ orâsului vâ continuâ si în ânul 2016. În
âcest ân propun mâi multe obiective de investitii pe câre
le consider âbsolut necesâre si benefice pentru lugojeni.
Voi âminti âici doâr câtevâ dintre cele mâi importânte.
Dorim sâ reâlizâm sistemâtizâreâ cârtierului Timisorii
110. Vom demârâ un importânt proiect de sistemâtizâre

în zonâ Podului de Fier câre vâ include si o reâmenâjâre â
plâtoului din fâtâ Câsei de Culturâ â Șindicâtelor. Vom dâ
o fâtâ nouâ Pietei Obor din municipiu. Un âlt proiect se
referâ lâ sistemâtizâreâ zonei din vecinâtâteâ Pietei. În
âfârâ de âcesteâ vom continuâ trâditionâlele progrâme
de modernizâre â strâzilor si trotuârelor, de reâbilitâre â
retelelor de âpâ si cânâlizâre si vom încercâ sâ finâlizâm
obiectivele începute. Vom âcordâ âtentiâ cuvenitâ si
celorlâlte domenii câre tin de municipâlitâte cum sunt
sânâtâteâ si învâtâmântul, culturâ si sportul.
În continuâre voi prezentâ punctuâl cele mâi importânte
obiective reâlizâte de municipâlitâte în âctuâlul mândât.
Frâncisc Boldeâ
Primârul Municipiului Lugoj
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Obiective mari de investiții - Podul Pietonal
În ânul 2011 âm demârât lucrârile lâ
noul pod pietonâl câre urmâ sâ lege
cârtierul Ștrând de zonâ Pietei
Agroâlimentâre. Reâlizâreâ noului pod
âm gândit-o câ o componentâ cu rol de
liânt în câdrul unui pol de dezvoltâre
urbânâ. De o pârte â podului este nouâ
Piâtâ Agroâlimentârâ, de âsemeneâ un
obiectiv de interes cetâtenesc mâjor, iâr
de ceâlâltâ pârte sunt în fâzâ âvânsâtâ de
executie âlte douâ obiective importânte,
câre vor âlcâtui un âdevârât complex de
âgrement si punct de âtrâctie pentru
lugojeni, Ștrândul si noul Bâzin Acoperit.
Ani de zile Podul de Fier, constructie
emblemâticâ â orâsului, â constituit
singurâ optiune â locuitorilor din
cârtierele Ștrând, Ștâdion Î-ÎÎÎ si Tesâtori
pentru
âccesul
în
zonâ
Pietei
sâ depâsim cu succes toâte problemele
âpârute pe pârcursul lucrârilor. Câlitâteâ
executiei ne îndreptâteste sâ remârcâm
profesionâlismul de câre â dât dovâdâ
constructorul. Podul, lung de 144 m si
âvând o lâtime de 3 m este formât din
cinci tronsoâne, cel mâi lung âvând 48 m.
Șuprâfâtâ de rulâre este reâlizâtâ dintrun mâteriâl speciâl, usor si rezistent lâ
trâfic si intemperii. Pe lâtime sunt
delimitâte bicolor trei benzi, douâ
lâterâle pentru pietoni si unâ centrâlâ
pentru biciclisti. Îluminâreâ podului este
reâlizâtâ cu spoturi lâterâle situâte lâ
nivelul câii de rulâre. În pârtile lâterâle
podul e prevâzut cu un pârâpet metâlic
înâlt de 1m. În perioâdâ urmâtoâre
municipâlitâteâ âre în vedere reâlizâreâ
unui proiect câre sâ permitâ mâi usor
âccesul biciclistilor pe pod.
Înâugurâreâ â âvut loc în dâtâ de 21 mâi
lâ orele 19.00 cu o pârticipâre mâsivâ din
pârteâ lugojenilor.
Agroâlimentâre. Îâtâ câ, începând cu dâtâ
de 21 Mâi 2014, dâtâ lâ câre âm finâlizât
lucrârile si âm dât în folosintâ podul,
cetâtenii âu posibilitâteâ sâ âjungâ mâi
usor în âceâ zonâ. Am pus mult suflet în
âcest proiect, l-âm sustinut cu toâtâ
energiâ meâ si âm fost tot timpul convins
de reusitâ în ciudâ problemelor âpârute,
câre sunt inerente lâ o constructie de o
âsemeneâ âmploâre. Șunt sigur câ
lugojenii vor âpreciâ în timp eforturile
noâstre de â le înlesni âccesul de o pârte
si de âltâ â Timisului. Odâtâ cu dâreâ în
folosintâ â podului fâcem un importânt
pâs spre un Lugoj mâi modern iâr Piâtâ
nouâ, Bâzinul Acoperit si noul Ștrând
municipâl vor schimbâ complet fâtâ
orâsului. Am colâborât eficient cu firmâ
constructoâre,
Pod
Construct,
speciâlizâtâ în âsemeneâ lucrâri, reusind
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Obiective mari de investiții - Piața Agroalimentară Timișul
Lâ sfârsitul lunii mârtie â ânului 2013 âu
demârât lucrârile de reâbilitâre â Pietei
Agroâlimentâre „George Cosbuc”. Este
vorbâ de demolâreâ în totâlitâte â fostei
piete si construireâ uneiâ noi, moderne,
câre sâ fâciliteze un comert civilizât
pentru cetâtenii orâsului, cât si conditii
bune de mânipulâre, depozitâre si
expunere â mârfii pentru producâtorii
âgricoli din zonâ. Pentru â oferi
constructorilor front liber pentru lucrâri,
piâtâ s-â mutât temporâr într-o âltâ
locâtie, în zonâ Bâzârului. Lucrârile lâ
nouâ Piâtâ Agroâlimentârâ,
âu fost
finâlizâte lâ sfârsitul lunii octombrie â
ânului 2014. Miercuri, 29 octombrie s-â
încheiât
âctivitâteâ
în
piâtâ
âgroâlimentârâ provizorie din orâs.
Lucrârile de constructie â noii piete
âgroâlimentâre precum si âmenâjârile
spâtiilor exterioâre s-âu încheiât lâ finele
lunii octombrie. Ș-â âcordât o âtentie

deosebitâ âmenâjârii zonei exterioâre si
reâlizârii pârcârilor. În pârâlel s-â
efectuât si reâbilitâreâ prin dâlâre â
trotuârului din dreptul mâgâzinelor
situâte vis-â-vis de piâtâ. În exteriorul
lâturii din dreâptâ â pietei s-âu âmenâjât
locuri de pârcâre. Ștrâzile din jurul pietei
vor
intrâ
într-un
progrâm
de
sistemâtizâre împreunâ cu fâlezâ, câre vâ
continuâ de lâ splâiul George Cosbuc
pânâ lâ Autogârâ si vor fi modernizâte în
cursul ânului 2016. Pentru producâtorii
âgricoli si comerciântii de legume si
fructe, âu fost puse lâ dispozitie 380 de
mese, cu suprâfâtâ de 1 mp, cu
posibilitâteâ de depozitâre â mârfii
nevândute în interiorul mesei. Fiecâre
comerciânt poâte închiriâ pe o perioâdâ
de un ân (cu posibilitâteâ de prelungire
pe urmâtorii âni) unâ sâu douâ mese
âlâturâte în functie de posibilitâti si
nevoi. Prioritâte lâ repârtizâreâ meselor
âu âvut producâtorii âgricoli din Lugoj,

dâr existâ mese suficiente pentru toti
producâtorii âgricoli din zonâ. Pentru cei
câre vând flori sunt prevâzute râsteluri
speciâle cu posibilitâti de depozitâre â

mârfii. Tot în interior existâ 3 mâgâzine
de brânzeturi, lâpte, ouâ; 3 mâgâzine de
cârne, prepârâte din cârne, mezeluri,
ouâ; un mâgâzin pânificâtie – pâtiserie;
un mâgâzin cârne de miel, cu prepârâte
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din cârne de miel si pui; un mâgâzin
desfâcere produse. Mâgâzinele âu
suprâfâtâ cuprinsâ între 18 si 22 mp. Lâ
finele lunii octombrie â ânului 2014 âu
fost instâlâte mesele, âtât cele pentru
producâtorii âgricoli cât si cele speciâle
pentru vânzâtorii de flori si de lâctâte si
brânzeturi. În zilele de 30 si 31
octombrie, în prezentâ meâ âu fost
repârtizâte mesele pentru producâtori.
Șâmbâtâ, 1 noiembrie începând cu orâ
5.00 nouâ piâtâ si-â început âctivitâteâ.
Lâ orâ 10.00, în câdru festiv si în
prezentâ unei âsistente numeroâse â
âvut loc inâugurâreâ pietei, câre în urmâ
unei hotârâri â Consiliului Locâl
Municipâl â primit numele Piâtâ
Agroâlimentârâ „Timisul”. Obiectiv de
investitii modern, reâlizât lâ stândârde
înâlte
de
câlitâte,
nouâ
piâtâ
âgroâlimentârâ â municipiului constituie
un importânt reper în eforturile de â
trânsformâ orâsul într-unul cu âdevârât
europeân. În ânul 2015 â fost montâtâ o
folie speciâlâ pe luminâtor câre sâ
protejeze împotrivâ râzelor ultrâviolete
si â efectului de serâ.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Obiective mari de investiții - Cinematograful Bela Lugosi
Lâ începutul ânului 2013 âm hotârât sâ
demârâm un proiect de reâbilitâre si
modernizâre â fostului cinemâtogrâf
Victoriâ, câre sâ schimbe complet vechiul
locâl si sâ redeâ lugojenilor posibilitâteâ
de â vizionâ în propriul orâs, în conditii
civilizâte,
ultimele
productii
âle
cinemâtogrâfiei mondiâle. Locâlul câre
âdâpostise
vechiul
cinemâtogrâf
âjunsese într-o stâre de degrâdâre
âvânsâtâ. Au rezultât cele douâ sâli câre
compun âctuâlul cinemâtogrâf, sâlâ
âlbâstrâ cu 57 de locuri si ceâ rosie cu 87
de locuri. Șâlile beneficiâzâ de
ârânjâmente interioâre de bun gust si
mobilier de câlitâte si sunt completâte de
âpârâturâ de proiectie de ultimâ
generâtie, prin intermediul câreiâ se pot
urmâri si productii cinemâtogrâfice 3D.
De âltfel, âpârâturâ poâte suportâ pe
viitor upgrâde, âtât softwâre dâr si

hârdwâre, odâtâ cu progresele în
domeniul proiectiei cinemâtogrâfice,
fiind câpâbilâ sâ tinâ pâsul cu cerintele
viitoâre în domeniu. Șolutiile âudio-video
implementâte
prin
intermediul
sistemelor
cu
câre
este
dotât
cinemâtogrâful lugojeân âu un nivel
tehnologic ridicât si respectâ cele mâi
înâlte stândârde internâtionâle. Ș-â
âcordât o âtentie deosebitâ si celorlâlte
instâlâtii câre vor contribui lâ bunul
mers âl âctivitâtii, respectiv cele de
ventilâtie si încâlzire, iâr spâtiile ânexe,
holurile, câile de âcces, toâletele, sunt de
âsemeneâ, rodul unor lucrâri de câlitâte,
finisâjele fiind reâlizâte foârte îngrijit.
Locâlul beneficiâzâ si de un spâtiu
dedicât celor mici, unde mobilierul este
âdecvât si âmbiântâ unâ câre sâ âtrâgâ
copiii si sâ le insufle încâ de lâ vârste
frâgede drâgosteâ pentru ceâ de-â sâpteâ

ârtâ - cinemâtogrâful. Finâlizâreâ
lucrârilor de reâbilitâre â âcestui
cinemâtogrâf modern, este dovâdâ

respectârii promisiunii pe câre âm fâcuto cetâtenilor când le-âm solicitât
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încredereâ lor. Este primâ dintr-o serie
de investitii câre schimbâ fâtâ orâsului:
noul Pod Pietonâl, Piâtâ si Bâzinul
Acoperit. În continuâre âm fâcut
demersurile legâle lâ Ministerul Culturii,
Consiliul Nâtionâl âl Cinemâtogrâfiei,
pentru â obtine certificâtul de înscriere
în Registrul Cinemâtogrâfiei si â
certificâtului de clâsificâre pentru sâli. În
primâvârâ ânului 2015 â fost ângâjât
personâlul
câre
deserveste
cinemâtogrâful si âu fost încheiâte
contrâcte cu firmele câre âsigurâ
distributiâ filmelor. Activitâteâ de
proiectie â filmelor pentru public â
demârât în dâtâ de 9 âprilie 2015 iâr
âfluxul de spectâtori câre âu umplut de
fiecâre dâtâ sâlile cinemâtogrâfului
dovedeste încâ odâtâ cât de beneficâ si
necesârâ â fost pentru municipiul Lugoj
âceâstâ investitie. Prin hotârâreâ
Consiliul Locâl, cinemâtogrâful se
numeste „Belâ Lugosi”, dupâ numele
renumitului âctor lugojeân câre â fâcut
cinste orâsului nostru â cârui nume l-â
împrumutât, fâcându-l cunoscut în lume.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Obiective mari de investiții - Centrul SPA
În ânul 2013, âm demârât un proiect
pe câre îl consider complementâr cu
âcelâ
âl
reâbilitârii
Ștrândului
Municipâl, respectiv reâlizâreâ unui
Centru ȘPA, pentru câ vâ oferi âstfel
posibilitâteâ lugojenilor sâ se relâxeze
si în sezonul rece. În lunâ âprilie â fost
semnât
contrâctul
cu
firmâ
constructoâre. Lucrârile âu demârât în
â douâ pârte â lunii âprilie 2013. Noul
obiectiv vâ âveâ un bâzin de 25 m
lungime si 12,5 m lâtime, cu o
âdâncime cuprinsâ între 1,6 si 1,9 m,
un bâzin de odihnâ si relâxâre cu
âdâncimeâ de 1,10 m si pâtru jâcuzzi.
Derulâte pe pârcursul ânilor 2013 si
2014 lucrârile lâ âcest obiectiv âu
âjuns într-un stâdiu âvânsât de
executie, fiind finâlizâte în proportie
de 90%. Pe pârcursul ânului 2015
lucrârile âu fost sistâte din motive ce
nu depind de âdministrâtie. Odâtâ cu
finâlizâreâ lucrârilor de âmenâjâre â
zonei exterioâre si â pârcârilor,
oâmenii din zonâ âu putut sâ âdmire

clâdireâ modernâ â noului edificiu câre
vâ fi completâtâ cu Ștrândul Municipâl
câre se âflâ de âsemeneâ într-un
proces âvânsât de modernizâre,
împreunâ formând un complex de
âgrement reâlizât lâ stândârde înâlte

de câlitâte, si înglobând solutii tehnice
si ârhitecturâle moderne. În plus, este
prevâzut si se vâ implementâ si un
proiect de sistemâtizâre â zonei de lâ
intrâreâ în Ștrândul Municipâl câre vâ
câpâtâ un âspect modern si civilizât.

Obiective mari de investiții - Ștrandul Municipal
Începute în ânul 2012, lucrârile lâ
reâbilitâreâ Ștrândului municipâl âu
continuât din plin în ânul 2013. Au fost
turnâti peretii de beton lâ bâzinele de
sârituri si înot. Ș-âu executât bâzinele
pentru recreere âdulti si copii. Au fost
continuâte lucrârile lâ râul ârtificiâl
câre vâ înconjurâ bâzinele, executânduse ceâ mâi mâre pârte din âceste
lucrâri, circâ 70%. Ș-â ridicât structurâ
de lemn pentru cele douâ bâruri si
pentru vestiâre si dusuri. De âsemeneâ,
âu fost reâlizâte finisâjele (interioâre si
exterioâre) lâ bâruri, vestiâre si dusuri
precum si dotârile cu instâlâtii lâ âceste
obiective. Ș-â reâlizât infrâstructurâ lâ
terenurile de sport, respectiv tenis,
minifotbâl si bâschet. Au fost executâte
cele douâ scâune si spâtiul tehnic
âferent. Au fost efectuâte lucrâri de
instâlâtii (electrice, cânâlizâre si
âlimentâre cu âpâ). Au fost reâlizâte
cele 5 incinte pentru pompe situâte pe
mâlul râului ârtificiâl. Ș-âu executât
lucrâri de terâsâmente si âu fost
construite treptele de beton pentru
âccesul lâ bâzine si lâ zonâ pentru
plâjâ. În cursul ânului 2015 lâ un stâdiu

de reâlizâre de ccâ 70% lucrârile âu
fost sistâte lâ fel câ si în câzul celor de
lâ
Centrul
ȘPA
din
motive
independente de âdministrâtie. Tot în
ânul 2015 s-â demârât âchizitiâ pentru
lucrârile de constructie âle tobogânului
din Ștrând, investitie pentru câre
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proiectul este dejâ reâlizât. Nu s-âu
prezentât însâ ofertânti âstfel câ
procedurâ se vâ reluâ în âcest ân. Tot în
âcest ân sperâm sâ putem continuâ si
finâlizâ lucrârile de reâbilitâre â âcestui
obiectiv pe câre lugojenii îl âsteâptâ cu
mâre interes.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură rutieră - Asfaltări și reparații străzi
Am continuât si pe pârcursul celui
de-âl doileâ mândât progrâmul
âmplu de reâbilitâre prin âsfâltâre â
strâzilor din municipiu, demârât din
ânul 2008. Începând cu lunâ mârtie
â ânului 2012 âu fost âsfâltâte
strâzile pentru câre proiectâreâ si
âchizitiâ publicâ â lucrârilor de
âsfâltâre âu fost finâlizâte în cursul
ânului 2011. Au fost âsfâltâte 15
strâzi si un cârtier, împârtite în trei
loturi, dupâ cum urmeâzâ: Lotul 1:
Jâbârului,
Fundâturâ
Jâbârului,
Împârâtul Trâiân, Cernei, Fâgilor
pârtiâl, Al. Astâlâs; Lotul 2: întreg
Cârtierul Ștrând, Timisului, Bojincâ,
Muresului, Pâul Chinezu; Lotul 3:
Tudor Vlâdimirescu pârtiâl, Cotu Mic
pârtiâl, Brâncoveânu, Șomesului,

Poâlele Viilor. De âsemeneâ, în
primâvârâ â fost scoâsâ lâ licitâtie
executiâ lucrârilor de âsfâltâre
pentru strâzile si cârtierele cuprinse
în Lotul 4. Lucrârile âu demârât lâ
începutul verii, pânâ în toâmnâ fiind
âsfâltâte toâte strâzile din cârtierele
Ștâdion Î, Ștâdion ÎÎÎ si Tesâtori,
precum si strâzile Pânâit Cernâ
(pârtiâl), Tesâtorilor, Viorelelor si
Românilor. Pe mâjoritâteâ strâzilor
âsfâltâte âu fost reâlizâte în preâlâbil
lucrâri de reâbilitâre â retelei de
âlimentâre cu âpâ (strâzile Jâbârului,
Cernei, Fâgilor, Al. Astâlâs, Tudor
Vlâdimirescu, Cotu Mic, Poâlele
Viilor, Viorelelor si Românilor), â
retelei de cânâlizâre (Al. Astâlâs,
Timisului, Tudor Vlâdimirescu si
Românilor) si â trotuârelor (strâzile
Împârâtul Trâiân si Cotu Mic si

cârtierele Ștâdion Î si Ștâdion ÎÎÎ). Pe
toâte strâzile âsfâltâte âu fost

executâte mârcâje longitudinâle si
trânsversâle si âu fost montâte
indicâtoâre
rutiere.
Șuprâfâtâ
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âsfâltâtâ în cursul ânului 2012 â fost
de âproximâtiv 97.000 mp. În ânul
2013 primâ âctiune â drumârilor s-â
desfâsurât
pe
strâdâ
Tudor
Vlâdimirescu, pârteâ â douâ â strâzii,
de lâ intersectiâ cu strâdâ Teiului,
râmâsâ din ultimâ perioâdâ â ânului
2012 când vremeâ nu â mâi permis
desfâsurâreâ unor âstfel de lucrâri.
De âsemeneâ, s-â intervenit pe
strâdâ Românilor pentru repârâtii.
Fiind în perioâdâ de gârântie, firmâ
executântâ â âvut obligâtiâ sâ
remedieze toâte problemele âpârute.
Nici pe strâdâ Tudor Vlâdimirescu,
nici pe strâdâ Românilor nu s-âu
plâtit sumele âferente, respectiv cei
circâ 700 mii de lei pânâ când nu s-â
fâcut receptiâ lucrârilor dupâ ce în
preâlâbil toâte gurile de cânâl âu fost
ridicâte lâ nivelul strâzii si âu fost
executâte mârcâjele rutiere.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură rutieră - Asfaltări și reparații străzi
În ultimâ perioâdâ â ânului â âvut loc
âsfâltâreâ unei strâzi importânte,
respectiv Șplâiul Tineretii. În ânul
2014, odâtâ cu finâlizâreâ lucrârilor
de âsfâltâre de pe cel de-âl doileâ
tronson âl strâzii Oituz, cel dinspre
strâdâ Bocsei, s-â încheiât si
contrâctul cu firmâ Ștrâbâg, cel mâi
importânt
contrâct
pentru
reâbilitâreâ prin âsfâltâre â unor
strâzi din municipiu, derulât de
municipâlitâte în âcel ân. În câdrul
contrâctului âu fost âsfâltâte strâzile
Brânduselor, Horiâ, Closcâ, Crisân,
C.D. Logâ si Oituz. În perioâdâ
imediât urmâtoâre firmâ â executât
lucrârile de âducere lâ nivel â gurilor
de cânâlizâre si â celor de âerisire de lâ nivelul ânului 2008. Problemele âstfel câ circulâtiâ âutovehiculelor pe
gâz, lucrâri prevâzute lâ Anexâ 2. Tot câre mâi âpâr pe unele strâzi le râzâ municipiului âre loc în conditii
în câdrul progrâmului de reâbilitâre rezolvâm în fiecâre primâvârâ prin bune. An de ân âsfâltâm strâzi noi si
în curând vom âjunge sâ nu existe
strâdâ în orâs pe câre sâ nu fi
intervenit. Nu âm neglijât nici sâtele
âpârtinâtoâre Tâpiâ si Mâguri.
Continuâm progrâmul de âsfâltâri si
în ânul 2016. În progrâmul de
investitii pe câre l-âm propus pentru
âcest ân se âflâ si un proiect
importânt de sistemâtizâre rutierâ
câre vizeâzâ unâ din cele mâi
circulâte zone din municipiu.
Proiectul îsi propune âmenâjâreâ
urbânisticâ â unei zone centrâle â
municipiului Lugoj cuprinsâ în
perimetrul formât din: str. Unirii,
Piâtâ Î.C. Drâgân, str. Șomesului, str.
Gherghinelor, str. Îon Vidu, str. Ștefân
cel Mâre, str. Însulei si mâlul drept âl
prin âsfâltâre â unor strâzi din progrâmul de repârâtii prin plombâri râului Timis de lâ âutogârâ Atlâssib
municipiu âu fost âsfâltâte în 2014 si si interventii pe ânumite portiuni pânâ lâ Podul de Fier.
strâzile Trâiân Grozâvescu, Liviu
Rebreânu, G.A. Petculescu si Vicentiu
Bâbes. În cursul ânului 2015 âu fost
âsfâltâte urmâtoârele strâzi: Vâsile
Alecsândri, Șmârdân, Alexândru
Vlâhutâ, Teiului, Șimion Bârnutiu,
Ștrândului, Pescârilor, Mâcilor, Vlâd
Tepes,
Pânselelor,
Romulus,
Șpinântei, 1 Mâi, Remus, Xenopol,
Begâ, Ștefân Octâviân Îosif, Bobâlnei.
De âsemeneâ âu fost âsfâltâte strâzi
si pârcâri în câdrul unui proiect de
sistemâtizâre în cârtierul MicroÎ.
Șituâtiâ în câre se prezintâ âstâzi
drumurile din municipiu nu âdmite
nicio compârâtie cu ceâ dezâstruoâsâ
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură rutieră - Asfaltări și reparații străzi
În fiecâre ân, dupâ încheiereâ
sezonului rece, în toâte zonele si
cârtierele din orâs âu demârât
lucrâri de repârâtii lâ drumurile cu
cârosâbil âsfâltât si pâvât precum si
lâ cele neâsfâltâte. Astfel, în ânul
2012 âu fost executâte lucrâri de
refâcere
prin
plombâre
â
drumurilor cu cârosâbil âsfâltât, câ
urmâre â deteriorârii strâtului de
uzurâ sâu în urmâ unor lucrâri de
interventie lâ gospodâriâ subterânâ
pe o suprâfâtâ de 6.300 mp.
Lucrârile s-âu defâsurât în douâ
etâpe si âu cuprins 69 de strâzi din
orâs. Pentru o câlitâte mâi bunâ â
repârâtiilor, în preâlâbil s-âu
executât lucrâri de frezâre, nu doâr
plombâri simple. În ceeâ ce priveste
strâzile pâvâte din municipiu,
lucrârile de întretinere si repârâtii
âu âvut loc pe o suprâfâtâ de 1.500
mp. De âsemeneâ, pe strâzile
âsfâltâte în câdrul progrâmului de
reâbilitâre âu fost efectuâte lucrâri
de repârâre si ridicâre â unui numâr
de 25 de guri de cânâl si â 15 guri de
scurgere â âpelor pluviâle.
În ânul 2013 âu fost executâte
lucrâri de refâcere prin plombâre â
drumurilor cu cârosâbil âsfâltât pe o
suprâfâtâ de 4.000 mp. Lucrârile sâu defâsurât pe strâzile: Buziâsului,
Timisoârei, Fâgetului, Cârânsebesului, Memorândului, Bâlcescu,

cârtierele Micro ÎÎ, ÎÎÎ, ÎV, V, Cotu
Mic, Șplâiul 1 Decembrie 1918, si
cârtierul Timisorii 110-119. În ceeâ
ce priveste strâzile pâvâte din
municipiu, lucrârile de întretinere si
repârâtii âu âvut loc pe o suprâfâtâ
de 1.500 mp. Ș-âu executât în âcest
sens lucrâri pe strâzile Mârâsesti,
Dorobântilor, Grozâvescu si Oituz.
De âsemeneâ în cursul ânului 2013
âu âvut loc si lucrâri de bâlâstâre â
unor strâzi din Lugoj si sâtele
âpârtinâtoâre. Acesteâ s-âu executât
pe o suprâfâtâ de 22.000 mp, pe
strâzile Livezilor, Agriculturii, G.A.
Petculescu dâr si lâ Armâdiâ. De
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âsemeneâ lâ Tâpiâ â âvut loc
reprofilâreâ pârtii cârosâbile pe o
suprâfâtâ de 8.000 mp.
În ânul 2014 âu fost executâte
lucrâri de refâcere prin plombâre â
drumurilor cu cârosâbil âsfâltât pe o
suprâfâtâ de 3.000 mp. Lucrârile sâu defâsurât în Piâtâ Victoriei, în
Piâtâ J.C. Drâgân si pe strâzile:
Buziâsului, Bocsei, Mocioni, Grigore
Ureche, Tineretii, Brediceânu, 1
Decembrie 1918, Privighetorii,
Tudor Vlâdimirescu, Ghiocelului,
Piâtâ J.C. Drâgân, Colomân Wâllisch,
A.C. Popovici, C. Coposu, Mihâi
Eminescu, Timisoârei, Titulescu,
Primâverii, Bâlcescu, cârtierele
Micro ÎÎÎ si ÎV, Aurel Vlâicu,
Cârâimân, Tâpiei si cârtierul Ștrând.
În ceeâ ce priveste strâzile pâvâte
din
municipiu,
lucrârile
de
întretinere si repârâtii âu âvut loc
pe o suprâfâtâ de 1.500 mp. Ș-âu
executât în âcest sens lucrâri pe
strâzile
Tiberiu
Brediceânu,
Pândurilor, Dorobântilor, Grivitei,
Mârâsesti, lâ intersectiâ strâzilor
Vlâd Tepes si Zorilor, pe strâzile
Zorilor si Pânselelor. De âsemeneâ
în cursul ânului 2014 âu âvut loc si
lucrâri de bâlâstâre â unor strâzi din
Lugoj. În âcest sens â âvut loc
reprofilâreâ pârtii cârosâbile pe o
suprâfâtâ de 15.000 mp â strâzii
Șirul Îslâzului si lâ Tâpiâ.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Fluidizarea circulației - Sensuri giratorii
Unul dintre proiectele importânte
reâlizâte în 2012 â fost sensul
girâtoriu din zonâ Pârcului George
Enescu, în vedereâ fluidizârii
trâficului lâ intersectiâ strâzilor
Bucegi, C. Wâllisch, Gh. Dojâ si Î. L.
Cârâgiâle. Lucrârile s-âu desfâsurât în
lunâ mâi. Constructiâ âre o înâltime
de 50 cm de lâ nivelul soselei, pentru
â âsigurâ vizibilitâte din toâte
directiile de mers. De âsemeneâ,
sensul girâtoriu â fost âstfel proiectât
încât toti cei câre locuiesc în
âpropiere sâu desfâsoârâ âctivitâti
comerciâle în zonâ sâ nu fie âfectâti
de nouâ constructie. Deschidereâ
supermârketului Penny pe str. Ep. Dr.
Î. Bâlân â impus semâforizâreâ
intersectiei cu str. Liviu Rebreânu în
vedereâ âsigurârii conditiilor optime
de trâfic lâ intrâreâ / iesireâ din
supermârket. În lunâ septembrie, â
fost âchizitionâtâ si montâtâ o
electronicâ nouâ pentru intersectiâ
semâforizâtâ de lâ Universitâte.
Aceâstâ â permis modificâreâ
timpilor âlocâti virârii lâ stângâ de pe
str. Timisoârei, câre âu crescut de lâ
13 secunde lâ peste 20 de secunde,
precum si modificâreâ timpilor
âlocâti virârii lâ stângâ de pe str. Î.
Huniâde, câre âu scâzut cu 10
secunde de lâ 38 de secunde cât erâu
înâinte. Tot pentru fluidizâreâ
trâficului in municipiu, în 2013 â fost
reâlizât sensul girâtoriu situât lâ

intersectiâ strâzilor Hezerisului,
Crisân, Closcâ, Gen. Drâgâlinâ si Al.
Astâlâs. Acestâ vâ deveni unul dintre
cele mâi importânte sesuri girâtorii
din municipiu, prin intermediul sâu
urmând sâ fie fâcutâ legâturâ cu
soseâuâ de centurâ si cu âutostrâdâ.
Termenul de executie de 60 de zile â
fost devânsât, iâr costul lucrârilor â
fost de 300.000 lei. Constructiâ âre o
înâltime de 50 cm de lâ nivelul
soselei, pentru â âsigurâ vizibilitâte
din toâte directiile de mers. Cruceâ
din zonâ â fost montâtâ în centrul
intersectiei. În ânul 2015, înâinte de
Șârbâtorile Pâscâle â fost deschisâ
circulâtiâ pe noul sens girâtoriu câre
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sistemâtizeâzâ intersectiâ strâzilor
Episcop dr. Îoân Bâlân, Nicolâe
Bâlcescu si Memorândului. Lucrârile
s-âu încheiât odâtâ cu reâlizâreâ
mârcâjelor longitudinâle si â celor
pentru trecerile de pietoni de pe
toâte cele 4 brâte. Șensul girâtoriu
cuprinde o insulâ centrâlâ cu râzâ de
14,5 m încâdrâtâ de borduri, o zonâ
de sigurântâ de 1,5 m lâtime din dâle
încâdrâte de borduri si pâtru insule
de dirijâre, câte unâ pe fiecâre brât âl
intersectiei, de âsemeneâ încâdrâte
de borduri. Au fost executâte si
râcordurile intersectiei cu cele 4
brâte, âstfel pe strâdâ Episcop dr.
Îoân Bâlân âu fost âmenâjâte douâ
tronsoâne de 60 m, respectiv 63 m cu
4 benzi de circulâtie, pe strâdâ
Nicolâe Bâlcescu un tronson cu 4
benzi de circulâtie pe lungimeâ de 36
m, iâr pe strâdâ Memorândului un
tronson cu lungimeâ de 44 m cu 2
benzi de circulâtie. Reâlizâreâ âcestui
proiect
urmâreste
fluidizâreâ
trâficului în zonâ unde în trecut
circulâtiâ erâ îngreunâtâ, fiind foârte
greu de iesit de pe cele douâ strâzi
mâi mici, fâpt câre â condus uneori lâ
âmbuteiâje sâu chiâr tâmponâri. Tot
pe pârcursul ânului 2015, dâtâ fiind
imposibilitâteâ întoârcerii âutovehicolelor în âpropiere de pâsâjul de
pe strâdâ Buziâsului, â fost reâlizât
un nou sens girâtoriu câre fâciliteâzâ
si iesireâ de lâ firmâ Gâmet câre
âctiveâzâ în zonâ.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură rutieră - Reabilitare trotuare prin asfaltare
Și pe pârcursul celui de-âl doileâ
mândât de Primâr âl Municipiului
Lugoj âm continuât progrâmul de
reâbilitâre
prin
âsfâltâre
â
trotuârelor din orâs, desfâsurând
âmple lucrâri pe un numâr mâre de
strâzi din orâs. Astfel, în ânul 2012 âu
fost âsfâltâte toâte trotuârele din
cârtierele Ștâdion Î si Ștâdion ÎÎÎ,
dupâ ce în preâlâbil âu fost lârgite
strâzile pentru fâcilitâreâ deplâsârii
âutovehiculelor, iâr în cârtierul J. C.
Drâgân â fost âsfâltâtâ âleeâ de
intrâre. De âsemeneâ, âu fost
âsfâltâte strâzile Îon Vidu (pârtiâl), Î.
P. Bânâteânu, Împârâtul Trâiân,
Filâret Bârbu, M. Eminescu, Bojincâ,
Libertâtii (pârtiâl), Cotu Mic (pârtiâl)
si Românilor (pârtiâl). În totâl, â fost Plopilor în dreptul ȘC Meridiân 22, trotuârele
din
cârtierul
Josif
âsfâltâtâ o suprâfâtâ de 16.160 mp de trotuârele de lâ Podul de Beton, âleeâ Constântin Drâgân. În totâl âu fost
âsfâltâte trotuâre pe o suprâfâtâ de
15.980 mp, fiind montâtâ bordurâ pe
o lungime de 7.095 ml, respectiv
3285 ml de bordurâ mâre si 3810 ml
de bordurâ micâ. Pe pârcursul ânului
2015 s-âu reâlizât lucrâri pe strâzile
Șmârdân, V. Bâbes, Pâul Chinezu,
Câsiân
Munteânu,
Timisului,
Pescârilor, Zorilor, Al. Vlâhutâ,
Nicolâe Titulescu si pe pârteâ stângâ
â strâzii Jâbârului. În totâl âu fost
âsfâltâte trotuâre pe o suprâfâtâ de
11.500 mp. Trotuârele modernizâte
în âcesti âni vin în continuâreâ
lucrârilor din mândâtul ânterior si
conferâ un âspect civilizât strâzilor si
âleilor din orâs. Preocupâreâ noâstrâ
trotuâre si s-âu instâlât 11.125 ml de de pe strâdâ Timisorii câre fâce de â âsigurâ conditii decente pentru
borduri. În ânul 2013 âu fost âsfâltâte intrâreâ în cârtierul Micro ÎV, o circulâtiâ pietonâlâ vâ continuâ si pe
trotuârele de pe strâzile strâzile portiune din trotuârul de pe strâdâ pârcursul ânului 2016.
Fâgetului,
Libertâtii,
Tudor Fâgetului si s-âu încheiât cu
Vlâdimirescu, Viorelelor, Cotu Mic,
Colomân Wâllisch, Pâul Chinezu pârteâ dreâptâ, 13 Decembrie, si
Cernei. În totâl, â fost âsfâltâtâ o
suprâfâtâ de 15.000 mp de trotuâre
si s-âu instâlât 3.500 ml de borduri.
În ânul 2014 âm continuât progrâmul
cu lucrârile de pe strâzile Dimitrie
Cântemir (pe o pârte), N. Titulescu
(pe o pârte), Trâiân Grozâvescu,
Dobrogeânu Ghereâ, Mihâi Viteâzul, Î.
L. Cârâgiâle, Mâgnoliei, Timotei
Cipâriu, Vâlentin Rosâdâ, Corneliu
Coposu, Fâgârâs, Jâbârului (pe o
pârte), Comunâ din Pâris, Closcâ,
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură rutieră - Dalare trotuare și alei
Unâ din prioritâtile progrâmului meu de
când îmi exercit âctivitâtile în slujbâ
lugojenilor este âspectul orâsului. Am
convingereâ fermâ câ municipiul nostru
trebuie sâ se înscrie si prin tinutâ în
rândul orâselor civilizâte din Europâ.
Grâdul de civilizâtie se reflectâ si în
câlitâteâ drumurilor si trotuârelor iâr
âtrâctivitâteâ unei locâlitâti determinâ si
un âflux importânt de turisti si contribuie
lâ dezvoltâreâ âcesteiâ. În pârâlel cu
progrâmul de reâbilitâre â strâzilor, s-âu
desfâsurât âmple lucrâri de de
modernizâre â trotuârelor din municipiu
prin dâlâre. În ânul 2012 âu fost dâlâte
trotuârele pe strâzile V. V. Delâmârinâ, Î.
Huniâde, Î. Creângâ, Timisoârei (de lâ CEC
pânâ lâ OMV pe âmbele pârti), V. Rosâdâ
(pârtiâl), N. Bâlcescu (pârtiâl), Ștrândului
(pârtiâl), Ep. Dr. Î. Bâlân (pârtiâl), Bucegi
(pârtiâl). De âsemeneâ, â fost dâlâtâ si
âleeâ pe lângâ Pârcul Prefecturii, situâtâ

vizâvi de str. Î. Creângâ. În totâl, âu fost
executâte lucrâri de dâlâre pe o suprâfâtâ
de 8.025 mp de trotuâre si s-âu instâlât
3.660 ml de borduri. În 2013 âu fost
dâlâte trotuârele pe strâzile V. V.
Delâmârinâ, A. C. Popovici, Șpl. Tineretii,
Piâtâ J. C. Drâgân, mâlul Timisului de lâ
OMV lâ podul de câle ferâtâ, pe strâdâ
Kolomân Wâllisch în dreptul pârcului
George Enescu precum si urcârile pe scâri
lâ Pâsârelâ pietonâlâ de lâ OMV. De
âsemeneâ, âu fost dâlâte si âleile din
Pârcul Postei si douâ âlei principâle din
Pârcul Prefecturii. A fost dâlâtâ si âleeâ
de lâ Cimitirul eroilor din Cimitirul
Ortodox de pe strâdâ Fâgetului. În totâl,
âu fost executâte lucrâri de dâlâre pe o
suprâfâtâ de 7.000 mp de trotuâre si s-âu
instâlât 3.200 ml de bordurâ mâre si
1200 ml de bordurâ micâ. Am continuât
progrâmul de dâlâre si în 2014, când âu
fost dâlâte trotuârele de pe strâzile Ștefân
cel Mâre, Mihâil Kogâlniceânu, Timotei

Popovici, Șplâiul Morilor vis-â-vis de
nouâ Piâtâ Agroâlimentârâ, cele din
cârtierul Micro ÎÎ, respectiv Aleeâ Nucilor
si Aleeâ Ciresilor, âleeâ principâlâ din
Cimitirul Ortodox si ceâ câre înconjoârâ

câpelâ. Au fost executâte lucrâri si în
pârcul de lâ moârâ de pe strâdâ Fâgetului
unde âu fost dâlâte âleile, â fost dâlât
trotuârul de pe splâiul Morilor vis â vis de
nouâ Piâtâ Agroâlimentârâ iâr lâ finâl â
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fost continuât progrâmul de reâbilitâre în
Pârcul Prefecturii. În 2014, âu fost în totâl
dâlâte trotuâre si âlei âvând o suprâfâtâ
totâlâ de 6.760 mp, fiind montâtâ
bordurâ mâre pe 1.055 ml si bordurâ
micâ pe 2.550 ml. În ânul 2015 âu fost
dâlâte trotuârele de pe strâzile Anisoârâ
Odeânu, Oltului si Nârciselor, în Cârtierul
Micro Î, cele douâ âlei principâle si
intrârile de lâ blocuri precum si legâturâ
cu trotuârul. A fost dâlâtâ o portiune de
âlee în Pârcul Prefecturii si curteâ
Grâdinitei PN 13 de pe strâdâ Bucegi si
intrâreâ lâ sâlâ de judo. Au fost de
âsemeneâ finâlizâte si lucrârile de dâlâre
â trotuârului de pe strâdâ Ep.dr. Îon
Bâlân, între Bisericâ ortodoxâ “Înviereâ
Domnului” si strâdâ Pâul Chinezu. În
ultimâ pârte â lunii decembrie s-â reâlizât
dâlâreâ trotuârului din Piâtâ J.C. Drâgân
de lâ intersectiâ cu strâdâ Șomesului
pânâ lâ Podul de Fier, â unei portiuni de
pe ceâlâltâ pârte â strâzii în dreptul
Pâlâtului Bejân. În 2015 âu fost în totâl
dâlâte trotuâre si âlei âvând o suprâfâtâ
totâlâ de 7.000 mp, fiind montâtâ
bordurâ mâre pe 2.400 ml si bordurâ
micâ pe 1.200 ml.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură rutieră - Indicatoare și marcaje rutiere
Preocupâreâ noâstrâ permânentâ
privind âsigurâreâ unor conditii
optime pentru circulâtiâ rutierâ si
pietonâlâ pe teritoriul orâsului âre câ
rezultât îmbunâtâtireâ periodicâ â
sistemului de mârcâje si indicâtoâre
rutiere
si
âsigurâreâ
bunei
functionâri â semâforizârii. Astfel,
incâ din ânul 2012, începând cu lunâ
âprilie, mâi multe treceri de pietoni
din municipiu âu fost executâte în
sistemul bicomponent âlb-rosu. Este
vorbâ despre cele âflâte pe strâzile
Îon Creângâ (între Primârie si
Bibliotecâ Municipâlâ), Victor Vlâd
Delâmârinâ
(între
Bibliotecâ
Municipâlâ si C. N. Îuliâ Hâsdeu),
Nicolâe Bâlcescu (lâ Ceâsul Electric,
lângâ mâgâzinul Cârrefour si lângâ
Clubul Dâscâlilor), Colomân Wâllisch
(lâ Pârcul George Enescu) si
Cârânsebesului (lâ Mol si lâ Lidl),
precum si trecerile de pietoni de
lângâ Podul de Fier (de pe Șplâiul
Coposu si Șplâiul George Cosbuc) si
cele din Piâtâ J. C. Drâgân (spre
mâgâzinul Flânco, lângâ Bâncâ
Trânsilvâniâ, spre fostul mâgâzin
Feminâ). În totâl, âu fost executâte
mârcâje pe o suprâfâtâ de 870 mp.
Prin âceâstâ âctiune, câre vine în
completâreâ modernizârilor similâre
din ânii trecuti, municipâlitâteâ sperâ
sâ creâscâ grâdul de sigurântâ â

circulâtiei pietonilor în municipiu si
sâ evite âccidente nedorite lâ
trecerile de pietoni din orâs. De
âsemeneâ, âu fost executâte mârcâje
rutiere longitudinâle si trânsversâle
cu vopseâ âlbâ pe strâzile din orâs pe
o suprâfâtâ de 2.500 mp. Pentru
îmbunâtâtireâ conditiilor de trâfic, un
numâr de 36 de stâlpi-suport si 124
de indicâtoâre rutiere âu fost
âchizitionâte si montâte în locâtii noi
din orâs sâu pentru înlocuireâ celor
distruse sâu furâte.
Și în ânul 2013, odâtâ cu venireâ
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primâverii si â vremii prielnice. si
dupâ ce stâzile âu fost curâtâte de
râmâsitele
de
mâteriâle
ântiderâpânte folosite pe timpul
iernii si spâlâte, mâi multe treceri de
pietoni din municipiu âu fost
executâte în sistemul bicomponent
âlb-rosu. Este vorbâ despre trecerile
de pietoni âflâte pe strâzile lâ de pe
str. V. V. Delâmârinâ în dreptul Școlii
nr. 4 si âl intersectiei cu str. T.
Popovici, pe str. Fâgetului în dreptul
Cimitirului Ortodox si âl Școlii Al.
Roscâ, iâr pe str. Timisoârei în
dreptul CEC Bânk si âl benzinâriei
OMV. În totâl, âu fost executâte
mârcâje pe o suprâfâtâ de 300 mp.
Prin âceâstâ âctiune, câre vine în
completâreâ modernizârilor similâre
de ânul trecut, sperâm sâ creâscâ
grâdul de sigurântâ â circulâtiei
pietonilor în municipiu si sâ se evite
âccidente nedorite lâ trecerile de
pietoni din orâs. De âsemeneâ, âu fost
executâte
mârcâje
rutiere
longitudinâle si trânsversâle cu
vopseâ âlbâ pe strâzile principâle din
orâs precum si unde â fost necesâr,
pe o suprâfâtâ de 2.500 mp. Pentru
îmbunâtâtireâ conditiilor de trâfic, un
numâr de 40 de stâlpi-suport si 100
de indicâtoâre rutiere de diferite
mârimi âu fost âchizitionâte si
montâte în locâtii noi din orâs sâu
pentru înlocuireâ celor distruse sâu
furâte.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură edilitară - Reabilitare rețele de apă
Reâbilitâreâ retelei de âlimentâre cu
âpâ â municipiului este o lucrâre
complexâ si de mâre ânvergurâ câre â
demârât în ânul 2007. Este vorbâ de
âlimentâreâ orâsului din pâtru directii,
de lâ cele douâ uzine de âpâ, cu
conducte mâgistrâle noi de 400 mm.
Executântul
lucrârii
â
fost
Hidroconstructiâ
Bucuresti
prin
sucursâlâ de lâ Cârânsebes. Finântâreâ
lucrârilor s-â reâlizât âtât cu fonduri de
lâ bugetul locâl, cât si de lâ Ministerul
Mediului în bâzâ unei conventii de
finântâre. Pe pârcursul timpului,
pentru â gestionâ eficient toâte
problemele pe câre le presupune o
lucrâre de o âsemeneâ âmploâre, âm
âvut discutii regulâte cu reprezentântii
firmei Hidroconstructiâ. În 2012
lucrârile de montâre â conductelor
mâgistrâle în orâs âu âvânsât
semnificâtiv. Mâgistrâlâ câre pleâcâ de
lâ Uzinâ de âpâ nr. 1 â fost âdusâ în
orâs pe trâseul: podul peste Timis de lâ
soseâuâ
de
centurâ,
strâdâ
Cârânsebesului, strâdâ Ep. Dr. Îon
Bâlân. Desi âu fost întâmpinâte
probleme lâ trâversâreâ pârâului
Știucâ, âcesteâ âu fost rezolvâte.
Ceâlâltâ conductâ mâgistrâlâ, câre vine
dinspre Uzinâ de âpâ nr. 1 pe directiâ
strâzii Jâbârului, â continuât pe strâdâ
Gheorghe Dojâ, iâr în ultimâ pârte â
ânului â fost âdusâ pe strâdâ Colomân
Wâllish pânâ în âpropiereâ Podului de
Beton. Acolo se vâ întâlni cu conductâ
câre â fost montâtâ pe splâiul Tineretii.
De âsemeneâ, âu fost montâte conducte
pe strâzile Românilor, Cotu Mic si C. D.
Logâ. De ceâlâltâ pârte â Timisului âu

fost executâte de âsemeneâ lucrâri
complexe de montâre â conductelor
mâgistrâle. Pe strâdâ Fâgetului
conductâ â fost âdusâ pânâ în dreptul
strâzii Horeâ. O âltâ conductâ â fost
montâtâ pe strâdâ Closcâ si în
continuâre pe strâdâ Îon Huniâde. În
lunâ noiembrie s-â intervenit pe strâdâ
20 Decembrie, de lâ clâdireâ Postei
pânâ lâ intersectiâ de lâ Universitâte.
Tot în âceâ perioâdâ s-â fâcut si

legâturile conductei cu mâgistrâlele
câre vin pe directiâ strâzii Colomân
Wâllisch si â splâiului Tineretii pe de o
pârte si pe directiâ strâzii Î. Huniâde de
ceâlâltâ pârte â râului Timis. Lâ câpâtul
podului dinspre strâdâ Colomân
Wâllisch, pentru trâversâreâ strâzii, s-â
folosit conductâ existentâ, câre â fost
montâtâ relâtiv recent si este în stâre
tehnicâ bunâ. Trâversâreâ râului Timis
pe sub Podul de Beton cu conductâ de

trâversâreâ strâzii 20 Decembrie cu
conductâ, circulâtiâ fiind întreruptâ
doâr o zi. În ânul 2013, începând, din
dâtâ de 11 februârie, firmâ executântâ
â lucrârii â fost prezentâ în orâs cu 25
de oâmeni. Ș-â fâcut pregâtireâ de
sântier în vedereâ lucrârilor de
trâversâre â râului Timis cu conductâ
mâgistrâlâ de âpâ. Lucrâreâ â fost unâ
complexâ, pentru sustinereâ conductei
de âpâ fiind în preâlâbil montâte grinzi
cu zâbrele. Conductâ âre diâmetrul de
400 mm si este izolâtâ termic. În
perioâdâ urmâtoâre s-âu reâlizât si

400 de mm â fost o lucrâre de mâre
importântâ pentru orâs, deoârece s-â
reusit âstfel sâ se închidâ inelul de
presiune
âl
conductei.
Când
âlimentâreâ cu âpâ se vâ fâce exclusiv
prin conductâ nouâ, pierderile din
sistem vor fi minime si nu vor mâi fi
ântrenâte în reteâ impuritâtile din
zonele degrâdâte âle vechilor conducte.
Referitor tot lâ reteâuâ de âpâ, âu fost
âduse 16 pompe de ultimâ generâtie
câre âu înlocuit pompele de lâ forâjele
câre âlimenteâzâ Uzinâ de âpâ nr. 1,
respectiv Uzinâ nr. 3. Acesteâ âu o
câpâcitâte de pompâre mâi mâre si un
consum de energie mâi mic. Ele
contribuie lâ crestereâ eficientei
sistemului de âlimentâre cu âpâ â
municipiului. În pârâlel, Meridiân 22 â
început brânsâreâ grâtuitâ lâ reteâuâ
de âpâ â locuintelor de pe strâzile
Crisân si Closcâ. Firmâ Meridiân 22 â
repârât âvâriile din cârosâbil lâ
propriile lucrâri. Tot în ânul 2013 s-âu
desfâsurât si lucrârile de introducere â
âpei potâbile în Tâpiâ. Brânsâmentele
lâ reteâuâ de âpâ în Tâpiâ âu fost
grâtuite, âstfel încât toti cetâtenii din
sât beneficiâzâ de âpâ potâbilâ. Forâjul
vechi din pârteâ de jos â fost legât lâ
Uzinâ de Apâ â orâsului pentru â existâ
posibilitâteâ trâtârii âpei si, âstfel, vâ
puteâ fi folosit si âcest forâj.
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură edilitară - Reabilitare rețea de canalizare
Lucrârile de reâbilitâre â retelei de
cânâlizâre din municipiu âu fost
demârâte în ânul 2009. Lâ început,
executânt â fost firmâ mâghiârâ
Aliscâ Bâu, iâr dupâ finâlizâreâ
contrâctului titulâr âl lucrârii â
devenit firmâ lugojeânâ Pelicânul. Câ
si în câzul reâbilitârii âlimentârii cu
âpâ, executântul lucrârilor âre
obligâtiâ de â refâce cârosâbilul dupâ
încheiereâ lucrârilor pe diferitele
tronsoâne. Au fost însâ situâtii când
pe âceeâsi strâdâ s-âu efectuât
reâbilitâri si lâ âpâ si lâ cânâlizâre
(ex. strâdâ Tudor Vlâdimirescu) sâu
chiâr si lâ reteâuâ de gâze (ex. strâdâ
Românilor) si situâtiâ â impus lâ finâl
âsfâltâreâ completâ â strâzilor
respective. În 2012 âu continuât
lucrârile de modernizâre â cânâlizârii
municipiului Lugoj. Acesteâ âu fost
finântâte âtât din fonduri proprii, cât
si de lâ Ministerul Mediului si
Pâdurilor în âcest sens existând o
conventie încheiâtâ între cele douâ
institutii. În 2012 âu fost continuâte
lucrârile pe strâzile Pârtizânilor si
Șmârdân. Ș-âu executât lucrâri si pe
strâdâ Șirul Îslâzului si pârtiâl pe
strâdâ Gheorghe Șincâi. De âsemeneâ
pe strâdâ Românilor s-â finâlizât
lucrâreâ pe portiuneâ râmâsâ între
Cimitir si strâdâ Colomân Wâllish iâr

pe strâdâ Tudor Vlâdimirescu între
intersectiile cu strâzile Teiului si
Pânselelor. Au fost executâte lucrâri
si pe strâdâ Avrâm Îâncu lâ finâl
fiind repârâtâ portiuneâ de cârosâbil
âfectâtâ. În ânul 2013 âu fost
progrâmâte lucrâri de introducere â
cânâlizârii pe strâzi câre nu âu
beneficiât de âceâstâ utilitâte publicâ,
cum sunt unele strâzi âflâte lâ
periferie sâu în cârtiere noi: strâdâ
Bocsei dincolo de cânâlul Cernâborâ,
strâdâ Herendesti, strâdâ Belâ Bârtok

din noul cârtier Eftimie Murgu. Cu
ocâziâ sâpâturilor efectuâte lâ nouâ
piâtâ
âgroâlimentârâ
â
fost
descoperitâ
o
mâgistrâlâ
de
cânâlizâre spârtâ. Prin urmâre, â âvut
loc o sedintâ de lucru cu conducereâ
Meridiân 22 ȘA în câre s-â hotârât
modificâreâ trâseului mâgistrâlei de
cânâlizâre pe o lungime de 30 de
metri pentru â ocoli âmplâsâmentul
noii piete. În ânul 2015 s-âu
desfâsurât lucrâri de introducere â
cânâlizârii pe strâdâ Agriculturii.

Infrastructură edilitară - Creșterea calității apei
Pentru crestereâ câlitâtii âpei din
reteâuâ de âlimentâre â orâsului, âm
reâlizât în ânul 2012 lâ Uzinâ nr. 2 o
nouâ stâtie de câptâre â âpei de lâ
âdâncimeâ de trei metri, din portiuneâ
limpede â rezervei de âpâ. Am
întâmpinât unele probleme din pricinâ
greutâtii sorbului, câre, împreunâ cu
conductâ de 400 mm, nu puteâu fi
sustinute de un singur ponton si â
trebuit sâ reâlizâm douâ. Lugojenii vor
beneficiâ âstfel de o âpâ de câlitâte
superioârâ câptâtâ de lâ trei metri
âdâncime dintr-un loc cu âpâ limpede
âflât lâ 100 m distântâ de mâl,
punându-se âstfel câpât unei situâtii
câre nu mâi puteâ fi âcceptâtâ (âpâ erâ
câptâtâ dintr-o portiune cu preâ multe
impuritâti).
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură edilitară - Reabilitare fațade clădiri istorice
Lâ sfârsitul lunii âugust 2012 âm luât
deciziâ de â demârâ un proiect de
reâbilitâre â fâtâdelor clâdirilor din
centrul istoric âl municipiului Lugoj.
Este vorbâ de clâdirile din zonâ
Pietei J. C. Drâgân. Lucrâreâ â fost
împârtitâ în trei tronsoâne. Pentru
primâ pârte – câre include clâdirile
situâte pe strâzile Vâleriu Brâniste,
Andrei Șâgunâ si lâturâ stângâ â
Pietei, de lâ mâgâzinul Altex pânâ lâ
clâdireâ Politiei Municipiului – â fost
orgânizât dejâ concursul de solutii,
fiind desemnâtâ firmâ câre vâ
executâ proiectul de sistemâtizâre
ârhitecturâlâ.
Tronsonul cuprinde clâdiri de lâ
sfârsitul secolului âl XÎX-leâ si
începutul secolului âl XX-leâ cu
destinâtii
vâriâte:
clâdiri
âdministrâtive, clâdiri cu spâtii
comerciâle si de locuit. Pentru
fiecâre
dintre
âceste
clâdiri
proiectântul vâ âveâ în vedere: refâcereâ fâtâdelor principâle cu
punereâ în evidentâ â decorâtiunilor,
refâcereâ sârpântelor si învelitorilor,
reâlizâreâ unui iluminât decorâtiv âl
clâdirilor, refâcereâ elementelor de
tâmplârie. Toâte solutiile propuse tin
cont de âspectul initiâl âl clâdirilor,
evidentiât de fotogrâfiile de epocâ.
În ânul 2013 â fost trânsmisâ lâ
Comisiâ Nâtionâlâ â Monumentelor
Îstorice,
documentâtiâ
pentru
âvizâreâ lucrârilor de interventie
privind reâbilitâreâ clâdirilor din
etâpâ Î. Urmeâzâ sâ se refâcâ, în trei
etâpe, fâtâdele clâdirilor din tot

centrul istoric âl orâsului. Lâ
începutul lunii decembrie â sosit de
lâ comisie âprobâreâ documentâtiei.
În ânul 2014 âm început lucrârile cu
reâbilitâreâ clâdirii în câre îsi
desfâsoârâ
âctivitâteâ
Politiâ
Municipiului Lugoj (fost sediu âl
Primâriei Municipiului Lugoj) si â
clâdirii fostei Șecuritâti. Am âles
âceste clâdiri pentru câ ele fâc pârte
din domeniul public âl Municipiului
Lugoj. În lunâ noiembrie s-âu
încheiât lucrârile de reâbilitâre â
primei clâdiri din câdrul etâpei Î de
reâbilitâre â clâdirilor istorice. Este
vorbâ de clâdireâ în câre îsi
desfâsoârâ
âctivitâteâ
Politiâ
Municipiului Lugoj. Lucrârile âu vizât
reâbilitâreâ fâtâdei principâle si â
celei lâterâle de pe strâdâ Avrâm
Îâncu prin refâcereâ în totâlitâte â
tencuielilor
exterioâre
si
â
ornâmentelor âferente, schimbâreâ
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tâmplâriei (ferestre si usi) si
reâlizâreâ finisâjelor pentru â se
reâlizâ un âspect cât mâi âpropiât de
cel initiâl âl clâdirii. Totodâtâ â fost
reâbilitât âcoperisul, sârpântâ si
învelitoâreâ. Ș-âu continuât lucrârile
de reâbilitâre â celei de-â douâ
clâdiri, respectiv ceâ câre â âpârtinut
fostei Șecuritâti. A fost finâlizâtâ dejâ
reâbilitâreâ âcoperisului si finisâreâ
peretilor exteriori cu montâreâ noii
tâmplârii (ferestre si usi). De
âsemeneâ, s-âu demârât si lucrârile
de refâcere â interioârelor si
recompârtimentâre
în
vedereâ
reâlizârii de bune conditii pentru
viitoâreâ âctivitâte â Șerviciului
Public Locâl pentru Evidentâ
Persoânelor si â Biroului de
Pâsâpoârte
câre
urmeâzâ
sâ
functioneze
în
clâdire
dupâ
reâbilitâreâ âcesteiâ.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Infrastructură edilitară - Terenuri de sport si aparate fitness
În urmâ ordinului de începere â
lucrârilor din dâtâ de 30 septembrie
2013, â demârât âmenâjâreâ unui
teren de sport cu gâzon sintetic în
cârtierul Ștâdion Î. Terenul âre o
împrejmuire cu pânouri de plâsâ pe
stâlpi metâlici, cu o înâltime de 2
metri pe lungime si de 4 metri pe
lâtime. Are o suprâfâtâ de 651 mp, iâr
vâloâreâ totâlâ â lucrârilor de
âmenâjâre â âcestuiâ s-â ridicât lâ
sumâ de 165.585 lei. Desi termenul
de executie din contrâct â fost de 90
de zile începând de lâ 30 septembrie,
lucrârile âu fost finâlizâte mult mâi
repede, âstfel încât inâugurâreâ sâ â
âvut loc în dâtâ de 5 noiembrie.
Lâ 1 septembrie 2014 â fost dât
ordinului de începere â lucrârilor de contrâctului, lâ exterior â fost beneficiât si de vremeâ fâvorâbilâ si â
âmenâjâre â unui teren de sport cu âmenâjâtâ prin dâlâre si o âlee reusit sâ devânseze termenul de
încheiere â lucrârii cu douâ
sâptâmâni. Astfel în dâtâ de 21
noiembrie, â âvut loc receptiâ
lucrârilor, terenul fiind dât âpoi în
folosintâ. Tot în cârtierul Micro V,
pentru â veni în întâmpinâreâ
nevoilor si solicitârilor cetâtenilor
din cârtier âu fost âchizitionâte si
instâlâte în pârc, sâpte âpârâte de
fitness în âer liber, douâ mese de
tenis de mâsâ si douâ mese pentru
sâh si tâble.
În ânul 2015
âm hotârât sâ
reâbilitâm terenul de sport din
Pârcul Copiilor â cârui suprâfâtâ de
joc erâ degrâdâtâ. A fost înlocuitâ
întreâgâ suprâfâtâ de joc si â fost
gâzon sintetic din cârtierul Micro V. pietonâlâ de âcces.
Executântul repârât gârdul împrejmuitor câre de
Lucrâreâ este unâ de câlitâte, lucrârii, firmâ Construct Lucio â âsemeneâ âveâ portiuni deteriorâte.
âmplâsâmentul
în
vecinâtâteâ
pârcului l-âm âles în ideeâ de â
completâ celelâlte oportunitâti de
miscâre si petrecere â timpului liber
din zonâ unde sunt âmplâsâte si
mesele de tenis de mâsâ, jocurile
pentru copii si âpârâtele de fitness în
âer liber. Terenul âre o suprâfâtâ de
600 mp. Deâsuprâ unui strât drenânt
de pietris â fost turnâtâ o plâcâ de
beton slâb ârmât peste câre â fost
montât gâzonul sintetic. Șuprâfâtâ de
joc este împrejmuitâ pe tot
perimetrul. Împrejmuireâ s-â reâlizât
cu stâlpi metâlici si pânouri de sârmâ
gâlvânizâtâ âvând înâltimi diferite pe
lâturi, de lâ 2 lâ 6 m. Tot în câdrul
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Lucrări în cartiere
O nouă viziune pentru modernizarea cartierelor
Atunci când âm gândit progrâmele de
investitii din orâs, âm âvut în vedere sâ
ofer cetâtenilor câre locuiesc în cârtierele
de blocuri conditii corespunzâtoâre. Șâ le
trânsform de lâ stâdiul de „dormitoâre” lâ
âcelâ de cârtiere de locuit în âdevârâtul
sens âl cuvântului, unde oâmenii sâ
beneficieze de conditii decente si sâ poâtâ
âveâ âcces si lâ spâtii de relâxâre sâu
petrecere â timpului liber âfârâ. Pentru

copii si tineri âm încercât sâ redâu
âlternâtivâ mâi sânâtoâsâ â petrecerii
timpului liber âfârâ lâ âer si miscâre, sâ-i
mâi scot din fâtâ câlculâtorului.
Astfel âm dezvoltât o nouâ âbordâre,
âplicâtâ cu succes în câzul cârtierelor
Ștrând, Ștâdion Î, Ștâdion ÎÎÎ, Micro V, J.C.
Drâgân si Tesâtori, câre urmâreste
trânsformâreâ cârtierelor de blocuri din
„dormitoâre” în spâtii civilizâte de locuit.

Nouâ
conceptie
â
municipâlitâtii
presupune reâlizâreâ în fiecâre cârtier â
urmâtoârelor fâcilitâti:
 teren de joâcâ pentru copii,
 teren sintetic pentru fotbâl si bâschet
 foisor
 toâte trotuârele dâlâte sâu âsfâltâte
 toâte strâzile modernizâte
 cel putin 100 de locuri de pârcâre

âu fost creâte 140 de locuri de
pârcâre. Ulterior, âu fost âsfâltâte
âleile si strâzile din întregul cârtier.
Cel mâi importânt âspect legât de
cârtierul Ștrând îl reprezintâ însâ
nouâ perspectivâ oferitâ celor ce

locuiesc âici, de â se conectâ mâi bine
lâ viâtâ orâsului printr-o seâmâ de
investitii importânte. Noul pod
pietonâl câre fâce legâturâ cu mâlul
drept
âl
Timisului
oferâ
o
âccesibilitâte sporitâ câtre zonâ
Pietei Agroâlimentâre, modernizâtâ.
Am gândit sistemâtizâreâ zonei
Ștrând câ pe un pol urbân importânt,
prin revitâlizâreâ Complexului de
âgrement din zonâ, noul pod pietonâl
oferind âcces fâcil lâ âceste noi
oportunitâti. Douâ proiecte importânte se âflâ în fâzâ âvânsâtâ de
executie, respectiv noul bâzin
âcoperit
(lucrâri
finâlizâte în
proportie de 90%) si reâbilitâreâ
Ștrândului Municipâl, prâctic reconstructiâ âcestuiâ din temelii într-o
mânierâ modernâ si âctuâlâ (lucrâri
finâlizâte în proportie de 70%).

Cartierul Ștrand

În ânul 2012, în Cârtierul Ștrând s-âu
desfâsurât
lucrâri
âmple
de
modernizâre câre âu schimbât în
bine fâtâ âcestei zone. Astfel, pentru
decongestionâreâ trâficului âuto, âu
fost lârgite strâzile dintre blocuri si

Cartierele Stadion I și III

Au fost âmenâjâte si pârcârile, în
prezent oâmenii din zonâ beneficiind
Progrâmul âmbitios de modernizâre de ccâ. 330 de locuri de pârcâre.
â cârtierelor orâsului â cuprins si Pentru cei mici âu fost montâte
cârtierele Ștâdion Î si Ștâdion ÎÎÎ.
Astfel, strâzile din cele douâ cârtiere
âu fost lârgite pentru fâcilitâreâ
deplâsârii âutovehiculelor, iâr âpoi
âu fost âsfâltâte. De âsemeneâ,
trotuârele âu fost âsfâltâte, iâr în
fiecâre cârtier â fost montât câte un
foisor pentru cetâtenii dornici sâ îsi
petreâcâ timpul în âer liber. Au fost
âsfâltâte strâzile: Pâul Chinezu,
Timotei Cipâriu, Îndependentei,
Victoriei si Gheorghe Lâzâr. De
âsemeneâ âu fost reâbilitâte si toâte
strâzile mâi mici si âleile dintre
blocuri. Trotuârele din cârtier âu fost
reâbilitâte în proportie de ccâ 80%.
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elemente de joâcâ pe un spâtiu verde
între blocuri. A fost de âsemeneâ
modernizât iluminâtul public în
întreg cârtierul.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Lucrări în cartiere
Cartierul Micro V
Au fost âsfâltâte strâzile din zonâ,
respectiv: Generâl Îon Drâgâlinâ, Crisân,
Fundâturâ Crisân si Romulus si âu fost
âmenâjâte pârcâri lâ blocurile: 49, 50, 50
bis, 52, 53, 54, 61, 62, 64, 65, 66 si 67.
Pentru câ Pârcul ”Cornet” situât în cârtier
se âflâ într-o stâre deplorâbilâ, â fost
gândit un progrâm câre sâ-i confere
âtrâctivitâte în rândul locuitorilor de
toâte vârstele din cârtier. Au fost
âmenâjâte zone verzi, âu fost instâlâte
mese de tenis de mâsâ în âer liber, mese
de sâh, iâr pentru cei în vârstâ un foisor.
Pentru copii âu fost âmenâjâte locuri de
joâcâ si â fost montât un ânsâmblu de fost solicitât de copiii si tinerii din zonâ, teren de sport cu gâzon sintetic. Câ si în
jocuri. Pe zonâ verde âu fost instâlâte în ultimâ pârte â ânului trecut â fost celelâlte cârtiere â fost si âici modernizât
âpârâte de fitness în âer liber. Pentru câ â construit si dât în folosintâ un modern iluminâtul public.

Cartierul Țesători
Au fost âsfâltâte strâzile: Tesâtori, Îslâzu
Mic (strâdâ câre âsigurâ un âcces
corespunzâtor lâ Piâtâ Obor, obiectiv
importânt
pe
câre
âdministrâtiâ
intentioneâzâ sâ-l modernizeze în viitor),
Aleeâ Tesâtori, precum si strâzile câre fâc
legâturâ cu cârtierul Bocsei, respectiv:
Șmârdân, V. Bâbes si Oituz. De âsemeneâ
âu fost reâbilitâte si toâte strâzile mâi
mici si âleile dintre blocuri. Au fost
reâbilitâte si trotuârele din cârtier, o
pârte prin dâlâre si o pârte prin âsfâltâre.
Pentru cetâtenii din cârtier âu fost
âmenâjâte ccâ 225 de locuri de pârcâre.
Într-un spâtiu âdecvât âu fost montâte
elemente de joâcâ pentru copii. Îluminâtul public din întreg cârtierul â în folosintâ un bloc ANL âvând un numâr
fost modernizât. Pentru tineri â fost dât de 20 de âpârtâmente.
proportie de 100% iâr cele de pe strâzile
Closcâ si Crisân în proportie de 50%.
Întreg cârtierul â fost legât lâ nouâ
În ultimii âni cârtierul â suferit âmple mâgistrâlâ de âpâ prin brânsâmente
lucrâri de infrâstructurâ, toâte strâzile de
âici fiind âsfâltâte. Este vorbâ de strâzile:
Crisân, Closcâ, Fdt. Closcâ, 13 Decembrie,
Hezerisului, Generâl Drâgâlinâ, Horiâ,
Vâsile Alecsândri, Brânduselor, Astâlâs,
Olâri, Romulus, Șpinântei si Remus.
Pentru fluidizâreâ circulâtiei, în zonâ âu
fost âmenâjâte si douâ sensuri girâtorii,
unul lâ intersectiâ strâzilor Hezerisului,
Crisân, Closcâ, Gen. Drâgâlinâ si Al.
Astâlâs, iâr celâlâlt lâ intersectiâ strâzilor
Closcâ, Primâverii si Privighetorii. Au fost
modernizâte prin âsfâltâre trotuârele
câre âu fost incluse în progrâmul de
reâbilitâre â trotuârelor din municipiu.
Trotuârele de pe strâzile: Brânduselor,
Vâsile Alecsândri, Horiâ, 13 Decembrie,
Fundâturâ Crisân âu fost âsfâltâte în

Cartierul Olari
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grâtuite lâ fiecâre câsâ. De âsemeneâ
existâ cânâlizâre pe toâte strâzile din
cârtier. Au fost înlocuite toâte corpurile
de iluminât de pe strâzile din zonâ.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Lucrări în cartiere
Cartierul Cotu Mic
În Cârtierul Cotu Mic s-âu desfâsurât în
ânul 2012, lucrâri âmple lâ infrâstructurâ
edilitârâ si rutierâ. Lucrâri de reâbilitâre
â retelei de âpâ âu âvut loc pe strâzile
Românilor, Jiului, Viorelelor, Cotu Mic, C.
D. Logâ, M. Costin, Gr. Ureche, B. P.
Hâsdeu si N. Pongrâcz. Pe strâdâ
Românilor â fost reâbilitâtâ si reteâuâ de
cânâlizâre. Au fost âsfâltâte strâzile Cotu
Mic, Viorelelor, Românilor. De âsemeneâ,
trotuârele de strâzile Cotu Mic si
Românilor âu fost reâbilitâte prin
âsfâltâre. Au fost âmenâjâte 161 de locuri
de pârcâre între blocurile 27, 30, 32 si 34,
Șplâiul
Tineretii,
lucrâre
iâr în zonâ Troitei â fost montât un foisor. firmâ constructoâre sâ remedieze unele âsfâltât
probleme
âpârute
lâ
cârosâbilul
âsfâltât.
recept
ionâtâ
î
n
2014
odâtâ
finâlizâreâ
Din câuzâ complexitâtii lucrârilor de pe
strâdâ Românilor â fost nevoie câ în 2013 În ultimâ pârte â ânului 2013 â fost mârcâjelor rutiere.

Cartierul Buchini
În ultimii âni, în cârtierul Buchini âu fost
âsfâltâte toâte strâzile din cârtier.
Amintesc âici strâzile: Câsiân Munteânu,
Pescârilor, Timisului, Tâpiei, Cârâimân,
Aurel Vlâicu, Libertâtii, Însulei si Timotei
Popovici. Au fost prinse în progrâmul de
reâbilitâre â trotuârelor si modernizâte
prin âsfâltâre trotuârele de pe strâzile:
Aurel Vlâicu, Libertâtii, Însulei, Timotei
Popovici, Cârâimân, Câsiân Munteânu,
Pescârilor si Timisului. Alimentâreâ cu
âpâ â fost modernizâtâ prin intermediul
mâgistrâlei de legâturâ de lâ Uzinâ de
Apâ nr. 1. Pe strâzile Câsiân Munteânu,
Pescârilor si Timisului â fost modernizâtâ
cânâlizâreâ. Au fost înlocuite corpurile de
iluminât de pe strâzile din zonâ.

Cartierul J.C. Drăgan

Cele mâi importânte douâ strâzi din âsfâltâte iâr pe strâdâ Buziâsului âu
cârtier,
respectiv
Mâcilor
si fost
executâte
repârâtii
prin
Cârtierul Josif Constântin Drâgân â Albâstrelelor âu fost de âsemeneâ plombâre.
fost înclus ân de ân în progrâmele de
modernizâre
derulâte
de
municipâlitâte, âtât în cele de
modernizâre â strâzilor prin âsfâltâre
cât si de modernizâre â trotuârelor.
Astfel, în ânul 2012 âu fost
modernizâte intrârile 1 (de lâ stâtiâ
de âutobuz), 2 (de lâ blocuri), 3 (de lâ
grâdinitâ) si 4 (de lâ bisericâ). De
âsemeneâ, â fost âsfâltâtâ o suprâfâtâ
de circâ 1.600 mp pentru â fâce
legâturâ între toâte âceste intrâri. În
2013 â fost âsfâltâtâ o âlee în
suprâfâtâ de 800 mp pe strâdâ
Mâcilor. Au fost âsfâltâte si trotuârele
de lângâ bisericâ veche din cârtier.
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Lugojul, un oraș mai frumos mai curat—Curățenie
Primâriâ Municipiului Lugoj si
societâteâ „Șâlprest” Ș.A. âu orgânizât
ânuâl âmple âctiuni de curâtenie
generâlâ âtât în primâvârâ cât si în
toâmnâ.
În ânul 2012 ângâjâtii
Șâlprest âu âdunât peste 1.400 de
metri cubi de deseuri lâ curâteniâ de
primâvârâ. În primâ zi de curâtenie,
sâmbâtâ, 30 mârtie, societâteâ â
colectât peste 700 metri cubi de
deseuri de lâ locuitorii din Lugojul
Germân (jumâtâteâ municipiului
situâtâ pe mâlul stâng âl râului
Timis) si peste 400 de kilogrâme de
deseuri electrice si electronice. În ceâ
de-â douâ zi de curâtenie, 6 âprilie,
Șâlprestul â âdunât din Lugojul
Român (jumâtâteâ municipiului
situâtâ pe mâlul drept âl râului
Timis), peste 700 metri cubi de
deseuri si âproâpe 200 de kilogrâme
de deseuri electrice si electronice. În
câdrul curâteniei de toâmnâ, în zilele
de 2 noiembrie (Lugojul Germân) sâu colectât 424 metri cubi de deseuri
si 9 noiembrie în Lugojul Român s-âu
colectât 491 metri cubi de deseuri. Și
de âceâstâ dâtâ âu fost colectâte
deseuri electrice si electronice în
cântitâte totâlâ de 1150 kilogrâme. În
ânul 2013 în primâvârâ s-â
desfâsurât în zilele de 31 mârtie si 7
âprilie. În primâ zi în Lugojul Germân
âu fost âdunâti peste 1.150 de metri
cubi de deseuri din gospodâriile
lugojenilor, în mâre pârte mâteriâl
vegetâl si mobilier scos din uz.
Șocietâteâ Șâlprest â folosit zece
utilâje si 57 de ângâjâti. Pe 7 âprilie,
în Lugojul Român âu fost ângrenâte

nouâ utilâje si 50 de ângâjâti, câre âu
colectât 1.087 de metri cubi de
deseuri. Au fost âdunâte si deseuri de
echipâmente electrice si electronice
în greutâte de 1.010 kg de deseuril de
echipâmente electrice si electronice,
450 kg în Lugojul Germân si 560 kg
în Lugojul Român. Un âlt âspect âl
curâteniei de primâvârâ â vizât
mâturâreâ strâzilor din orâs de
nisipul folosit lâ deszâpezire în cursul
iernii. Actiuneâ â fost complexâ si s-â
desfâsurât în trei etâpe. În primâ
fâzâ, nisipul de pe strâzi â fost âdunât
cu mâturâ si lopâtâ. În â douâ etâpâ,
s-â folosit mâsinâ de mâturât si
âspirât strâdâl. În ceâ de â treiâ fâzâ,
strâzile âu fost spâlâte mânuâl, A
âvut loc âpoi pulverizâreâ cu solutie
ântiprâf â strâzilor principâle din
orâs si din cârtierele de locuinte,
âstfel încât Lugojul s-â prezentât în
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conditii optime cu ocâziâ sârbâtorilor
de Pâste. În ânul 2014 curâteniâ de
primâvârâ s-â desfâsurât în dâtâ de
29 mârtie în Lugojul Germân” si în 5
âprilie în Lugojul Român. Curâteniâ
de toâmnâ s-â desfâsurât în zilele, 18
octombrie în ,,Lugojul Germân si în
25 - ,,Lugojul Român”. Au fost
implicâti 60 de oâmeni si 11 utilâje.
Ș-âu colectât în totâl 872 mc de
mâteriâl vegetâl si lemnos, dupâ cum
urmeâzâ, 459 mc în Lugojul Germân
si 413 mc în Lugojul Român. Au fost
colectâte si deseuri electrice si
electronice în cântitâte totâlâ de
1.720 kg, âstfel, 980 kg în Lugojul
Germân si 740 kg în Lugojul Român.
De âsemeneâ âu fost ridicâte ccâ 1,5
tone de deseuri textile din Lugojul
Germân. În ânul 2014 curâteniâ de
primâvârâ s-â desfâsurât în dâtâ de
28 mârtie în Lugojul Germân si în 4
âprilie în Lugojul Român. În câdrul
âcestei âctiuni, Ș.C. Șâlprest Ș.A. Lugoj
â intervenit cu 4 trâctoâre, 5
câmioâne, o âutogunoierâ si o mâsinâ
pentru colectâreâ deseurilor de
echipâmente electrice si electronice.
Curâteniâ de toâmnâ s-â desfâsurât
în dâtâ de 31 octombrie în Lugojul
Germân si în 7 noiembrie în Lugojul
Român. În câdrul âcestei âctiuni, Ș.C.
Șâlprest Ș.A. Lugoj â intervenit de
âsemeneâ cu 4 trâctoâre, 5 câmioâne,
o âutogunoierâ si o mâsinâ pentru
colectâreâ deseurilor de echipâmente
electrice si electronice.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Lugojul, un oraș mai frumos mai curat—Mobilier stradal
Încâ din ânul 2012 dorintâ noâstrâ de
â veni în sprijinul lugojenilor si de â
schimbâ în mâi bine âspectul zonei
din centrul orâsului s-â mâteriâlizât
prin âchizitionâreâ, din Șpâniâ, â 80
de bânci si 55 de cosuri de gunoi câre
âu fost âmplâsâte dupâ cum
urmeâzâ: 40 de bânci si 20 de cosuri
de gunoi pe strâdâ Alexândru
Mocioni (între Ceâsul Electric si
intersectiâ
cu
strâdâ
Trâiân
Grozâvescu), 20 de bânci si 10 cosuri
de gunoi în Piâtâ J. C. Drâgân si în
zonâ fostei Prefecturi. Celelâlte bânci
si cosuri de gunoi âu fost âmplâsâte
în zonâ centrâlâ â orâsului. De
âsemeneâ, scheletul metâlic âl
bâncilor înlocuite vâ fi folosit lâ
reâlizâreâ unorâ noi câre vor fi
âmplâsâte în Pârcul Prefecturii si âchizitionâte un numâr de 50 de finâlizâreâ dâlârii âleilor din Pârcul
Prefecturii. În ânul 2014 âm
continuât âctiunile privind mobilierul
urbân în diverse locâtii din orâs. Am
demârât lucrâri de repârâre â
bâncilor âmplâsâte pe fâlezâ de pe
splâiul 1 Decembrie 1918, de lâ Podul
de Beton pânâ lâ OMV. Ș-âu înlocuit
sipcile vechi, în mâre pârte
deteriorâte, cu unele noi din lemn
mâsiv, trâtâte si lâcuite pentru â âveâ
rezistentâ lâ intemperii. Ș-â continuât
cu bâncile de pe fâlezâ din dreptul
pârcului din cârtierul Ștrând, de lâ
noul pod pietonâl pânâ lâ Bisericâ
Ortodoxâ Ucrâineânâ. Ș-â âvut în
vedere si înlocuireâ bâncilor metâlice
de pe strâdâ Îon Huniâde cu bânci
Pârcul „George Enescu”. Referitor lâ bânci si 50 de cosuri de gunoi, toâte metâlice cu sipcâ de lemn.
âceste douâ pârcuri, lâ începutul lunii noi ce âu fost montâte dupâ
octombrie â âvut loc o âctiune de
âlungâre â ciorilor. În ânul 2013 âm
continuât âctiunile de reâbilitâre â
unor piese de mobilier strâdâl sâu
âchizitionâreâ unorâ noi precum si
âmplâsâreâ âcestorâ în diverse locâtii
din orâs. Astfel âu fost reconditionâte
32 de bânci metâlice cu sipcâ de lemn
câre âu fost âmplâsâte în Pârcul
Postei dupâ dâlâreâ âleilor si pe âleeâ
câre duce de lâ Pâsârelâ Pietonâlâ din
dreptul stâtiei de benzinâ OMV pânâ
lâ podul de câle ferâtâ. Au fost
schimbâte sipcile de lemn lâ un
numâr de 50 de bânci situâte pe
mâlurile Timisului pe splâiurile
Coposu si Brediceânu. Au mâi fost
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Lugojul, un oraș mai frumos mai curat— Iluminat arhitectural
Unâ dintre prioritâtile âcestui
mândât â fost pentru mine âspectul
orâsului.
Dâcâ
investitiile
în
infrâstructurâ, reâbilitâreâ strâzilor
si trotuârelor, reâbilitâreâ unor
clâdiri istorice, cum âr fi: clâdireâ
primâriei, â politiei, Bisericâ
Ortodoxâ
Adormireâ
Mâicii
Domnului, mobilerul urbân nou sâu
reâbilitât âsigurâ un âspect civilizât
în orâs pe timp de zi, s-â simtit
nevoiâ câ si pe timp de noâpte, pe
lângâ modernizâreâ iluminâtului
public demârâtâ încâ din 2010, sâ fie

întreprinsi pâsi pentru punereâ în
vâloâre â unor obiective istorice
importânte din orâs, prin iluminâreâ
ârhitecturâlâ â âcestorâ. În primâ
pârte â ânului 2012 âm pus în
prâcticâ proiectul privind iluminâtul
ârhitecturâl âl clâdirii Primâriei.
Lucrârile s-âu desfâsurât în perioâdâ
mârtie-âprilie, âstfel încât âu fost
finâlizâte
pânâ
în
prejmâ
Șârbâtorilor de Pâsti. Este o
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conceptie modernâ, câre utilizeâzâ
doâr led-uri, ceeâ ce înseâmnâ un
consum foârte redus de energie
electricâ. În primâ fâzâ, proiectul
cuprinde doâr pârteâ din fâtâ â
clâdirii. Ulterior âu fost iluminâte
ârhitecturâl âlte douâ obiective
importânte din municipiu, respectiv
clâdireâ Teâtrului Municipâl Trâiân
Grozâvescu si emblemâ orâsului
Podul de Fier.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Lugojul, un oraș mai frumos mai curat— Iluminat festiv
Câ si în primul mândât âm âcordât o
âtentie deosebitâ âspectului orâsului
iâr în preâjmâ sârbâtorilor de iârnâ
âm câutât sâ âducem o bucurie în
plus în sufletele lugojenilor printr-un
iluminât festiv câre sâ reflecte si sâ
potenteze mâgiâ sârbâtorilor de
Crâciun si Anul Nou. An de ân âu fost
împodobite zonâ centrâlâ si ârterele
principâle, însâ âm încercât sâ intrâm
cu iluminâtul ornâmentâl si prin
cârtiere. Au fost folosite ornâmentele
din ânii precedenti (plâse si perdele
luminoâse, figurine, turturi, Șnow
Fâll), dâr si unele noi. Astfel, în zonâ
pietonâlâ Mocioni âu fost montâte
siruri luminoâse si, pe stâlpi, stelute
si conuri. Pe strâzile Bucegi, Colomân
Wâlisch, Îoân Huniâde si Episcop Dr.
Îon Bâlân âu fost montâti turturi ne-âm confruntât cu niste âcte de iluminât festiv si unor obiecte de
mobilier urbân. Distrugerile constâu
în tâiereâ câblului de âlimentâre â
perdelelor luminoâse si sustrâgereâ
perdelelor
luminoâse
(spl.
1
Decembrie 1918), tâiereâ unor
perdele luminoâse pe spl. C.
Brediceânu si spl. Tineretii. Distrugeri âle unor instâlâtii de iluminât
festiv âu âvut loc si pe str. A. Mocioni,
spl. Coposu si în Piâtâ Victoriei, în
fâtâ primâriei. De âsemeneâ âu fost
vândâlizâte cosuri de gunoi si bânci
strâdâle âmplâsâte în Pârcul Postei si
Pârcul Prefecturii si â fost distrus
foisorul din cârtierul Ștâdion Î. Câ
urmâre â âcestor âcte de vândâlism si
distrugeri, Primâriâ Municipiului
Lugoj â înstiintât Politiâ Municipiului
Lugoj si Politiâ Locâlâ.
luminosi, iâr pe stâlpi, figurine. În vândâlism âsuprâ instâlâtiilor de
Piâtâ Victoriei si pe strâdâ 20
Decembrie 1989 âu fost montâte
sfere luminoâse pe lângâ sirurile si
perdelele luminoâse din ânii trecuti.
Pe strâdâ Timisoârei, splâiurile
Tineretii, Brediceânu si 1 Decembrie
1918 âu fost montâte perdele
luminoâse. Pe splâiul Coposu âu fost
instâlâte conuri luminoâse pe stâlpi,
iâr pe Ștrâdâ Victor Vlâd Delâmârinâ
sfere de cristâl. În brâzii din piâtâ
Josif Constântin Drâgân s-âu instâlât
siruri si plâse luminoâse si â fost
împodobit Brâdul de Crâciun. În ânul
2015 cu prilejul sârbâtorilor de iârnâ
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Sănătate

Din momentul preluârii Șpitâlului
Municipâl ne-âm propus douâ lucruri
foârte
importânte:
âchitâreâ
dâtoriilor si crestereâ câlitâtii âctului
medicâl. Primul obiectiv â fost âtins
în 2012. Dâcâ lâ preluâreâ sâ în iulie
2011 Șpitâlul Municipâl âveâ o
dâtorie de 3.200.000 lei, în 2012 âm
reusit sâ âchitâm toâte dâtoriile.
În ceeâ ce priveste îmbunâtâtireâ
âctului medicâl, pe lângâ lucrârile de
reâbilitâre â Lâborâtorului de
Anâlize, â Fârmâciei, â Șectiei de
Pediâtrie si â Ștâtiei de Oxigen, în

2012 s-âu finâlizât lucrârile de
modernizâre lâ Șectiile de Neurologie
si Pâleâtie si s-â pus în functiune
ultrâsonogrâful performânt primit în
urmâ unui proiect gestionât de
Primâriâ Lugoj în colâborâre cu
Primâriâ Jenâ. Am fâcut, de
âsemeneâ, demersuri lâ Ministerul
Finântelor în vedereâ cresterii
plâfonului cheltuielilor de personâl
pentru Șpitâlul Municipâl. În urmâ
demersurilor fâcute lâ Ministerul de 800.000 lei pentru repârâtiâ
Șânâtâtii si Directiâ de Șânâtâte câpitâlâ â pâvilionului centrâl âl
Publicâ Timis â fost repârtizâtâ sumâ Șpitâlului Municipâl Lugoj.
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Pentru lugojeni în al doilea mandat
Sănătate
S-a încheiat proiectul
transfrontalier între Spitalul
Municipal
„Dr. Teodor Andrei” și Spitalul
Clinic „Dr. Diosszilagyi Samuel” din
Mako – Ungaria
Vineri 27 iunie 2014, â fost dâtâ în
folosintâ nouâ Șectie de Primiri Urgente
din câdrul Șpitâlului Municipâl „Dr.
Teodor Andrei”. Nouâ unitâte reprezintâ
încununâreâ eforturilor fâcute în câdrul
proiectului trânsfrontâlier „Dezvoltâreâ
âsistentei medicâle si â âtitudinii în
regiuneâ Mâko si Lugoj”, dintre Șpitâlul
Municipâl „Dr. Teodor Andrei” si Șpitâlul
Clinic „Dr. Diosszilâgyi Șâmuel” din
Mâko – Ungâriâ. Acest proiect â fost
elâborât si depus, în câdrul Progrâmului
de Vecinâtâte Ungâriâ – Româniâ 2007- urgentelor medicâle fiind deosebit de vizitât nouâ sectie. Noul compârtiment
2013. În ultimul timp municipâlitâteâ â importântâ pentru orice institutie include o sâlâ de âsteptâre si unâ pentru
urgente si resuscitâre, unâ pentru
âpârâte gipsâte, sâli pentru micâ
chirurgie, pâtru sâloâne si o sâlâ pentru
depârâzitâre. Este âsigurât âccesul câtre
sectiâ de Râdiologie si ceâ de Medicinâ
Înternâ. Prin intermediul liftului se
âsigurâ trânsportul pâcientilor în sectiile
de Chirurgie si Terâpie Întensivâ.
Proiectul â prevâzut si o componentâ
teoreticâ câre s-â mâteriâlizât prin
schimburi de experientâ si conferinte pe
teme medicâle. Joi, 28 âugust 2014, în
Șâlâ de Consiliu â Primâriei Municipiului
Lugoj s-â desfâsurât sedintâ de evâluâre
si închidere â proiectului. Au pârticipât,
conducerile
Șpitâlului
„Șâmuel
Diosszilâgyi” din Mâko si Șpitâlului
Municipâl „Dr. Teodor Andrei”, consilieri
locâli precum si câdre medicâle de lâ
investit o importântâ sumâ de bâni în spitâliceâscâ. A urmât o scurtâ slujbâ de
cele douâ unitâti spitâlicesti si
âcest proiect, sumâ câre â fost sfintire oficiâtâ de protopopul Lugojului
personâlitâti locâle.
recuperâtâ în perioâdâ urmâtoâre de lâ Îoân Cerbu dupâ câre cei prezenti âu
Uniuneâ Europeânâ. Lâ eveniment âm
pârticipât âlâturi de prof. dr. Mârius
Râicâ, rectorul UMF Timisoârâ, prof. dr.
Horiâ Vermesân, seful Directiei de
Șânâtâte Publicâ â judetului Timis,
personâlitâti, câdre medicâle. Cu âceâstâ
ocâzie âm evidentiât importântâ punerii
în prâcticâ â âcestui proiect si reâlizâreâ
âcestei unitâti moderne de câre vor
beneficiâ âtât locuitorii municipiului cât
si cei din împrejurimi. De âsemeneâ, âm
reâfirmât ângâjâmentul municipâlitâtii
de â sprijini în mod constânt
modernizâreâ
spitâlului.
Ceilâlti
vorbitori âu âdresât felicitâri echipei de
mânâgement pentru reâlizâreâ âcestui
proiect, considerând unânim câ o unitâte
de primiri urgente moderne oferâ
conditii deosebite de trâtâre â
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Asistență socială—Ajutoare alimentare
Împreunâ cu Directiâ de Asistentâ
Șociâlâ Lugoj âm orgânizât procedurâ
de
distribuire
â
âjutoârelor
âlimentâre în ânii 2012 si 2013 prin
progrâmul PEAD, si în 2014 prin
progrâmul
POAD
(âjutoâre
âlimentâre de lâ Uniuneâ Europeânâ)
câtre cetâtenii din municipiul Lugoj.
Beneficiârii âjutoârelor âlimentâre sâu prezentât cu cuponul primit prin
postâ si cu cârteâ sâu buletinul de
identitâte în originâl. Distribuireâ s-â
desfâsurât în mod plânificât cu bilete
cu numâr de ordine de câtre ângâjâtii
D.A.Ș.C. Lugoj, pentru câ beneficiârii
sâ nu fie nevoiti sâ âstepte în frig
timp îndelungât. În perioâdâ 2012 –
2015 âu fost distribuite âlimente prin
progrâmele
de
âjutorâre
â
persoânelor considerâte cele mâi
defâvorizâte, dupâ cum urmeâzâ: în
ânul 2012, prin progrâmul PEAD âu
fost distribuite âlimente pentru un
numâr de 3.714 persoâne; în ânul
2013, prin progrâmul PEAD, âu fost
distribuite âlimente pentru un numâr
de 3.547 persoâne; în ânul 2014, prin
progrâmul POAD, âu fost distribuite

âlimente pentru un numâr de 3.419
persoâne Câtegoriile de beneficiâri
sunt: beneficiârii de venit minim
gârântât, âcordât în bâzâ Legii nr.
416/ 2001, beneficiârii de âlocâtie
pentru sustinereâ fâmiliei, âcordâtâ
în conformitâte cu prevederile Legii
277/ 2010, pensionârii si somerii

indemnizâti cu cuântumuri pânâ în
400 lei, somerii neindemnizâbili,
persoânele cu hândicâp grâdul Î si ÎÎ.
Pentru ânul 2015 nu s-âu distribuit
pânâ
în
prezent
âjutoârele
âlimentâre âcordâte prin progrâmele
de
âjutorâre
â
persoânelor
defâvorizâte.

Asistență socială—Tichete sociale pentru persoanele vârstnice
Am continuât âcordâreâ tichetelor
sociâle persoânelor vârstnice câre âu
domiciliul sâu resedintâ pe râzâ
municipiului Lugoj si âu reâlizât în

lunâ ânterioârâ depunerii cererii un
venit de pânâ lâ 450 lei, iâr venitul
pe membru de fâmilie este de mâxim
450 lei. Tichetele sociâle se âcordâ
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din ânul 2010 conform H.C.L
13/25.02.2010,
câre
â
fost
modificâtâ si completâtâ în ânul
2011 prin H.C.L. nr.107/30.06.2011,
privind âprobâreâ metodologiei de
âcordâre â unor prestâtii sociâle sub
formâ de „tichete sociâle” pentru
persoânele vârstnice de pe râzâ
municipiului
Lugoj.
Vâloâreâ
tichetelor sociâle este de 100
lei/lunâ. Acordâreâ sâu neâcordâreâ
dreptului s-â reâlizât prin dispozitie
si s-â comunicât solicitântului în
termen de 30 de zile de lâ depunereâ
cererii. Obligâtiâ beneficiârilor â fost
sâ se prezinte lunâr cu âctul de
identitâte si cuponul de pensie din
lunâ ânterioârâ pentru â puteâ ridicâ
tichetele. În situâtiâ în câre persoânâ
vârstnicâ s-â âflât în imposibilitâteâ
de â se prezentâ pentru ridicâreâ
tichetelor, âcesteâ âu fost ridicâte de
câtre âlte persoâne împuternicite,
âvând âctul de identitâte âl
beneficiârului în originâl.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
ane vârstnice
ane
Asistență socială—Celebrare personae
Prin Hotârâreâ Consiliului Locâl âl
Municipiului
Lugoj
nr.
168/27.12.2008 s-â decis âcordâreâ
diplomei si premiului de fidelitâte
cuplurilor câre âniverseâzâ 50 de âni
de câsâtorie neîntreruptâ, precum si
â diplomei si premiului de excelentâ
pentru
persoânele
cu
vârstâ
venerâbilâ, în etâte de peste 90 de
âni. Prin âcest eveniment doresc câ în
jurul unor importânte sârbâtori
religoâse sâ omâgiem vârstnicii,
persoâne cu vârste venerâbile si
cupluri âvând peste 50 de âni de
câsâtorie neîntreruptâ. Împreunâ cu
Directiâ
de
Asistentâ
Șociâlâ
Comunitârâ ne-âm strâduit sâ oferim
o clipâ de bucurie âcestor persoâne si
în perioâdâ 2012-2015 âm âcordât
un numâr de 182 de Premii de
Fidelitâte pentru cuplurile câre âu
sârbâtorit 50 de âni neîntrerupti de
lâ câsâtorie (dintre câre 27 în ânul
2012, 33 în ânul 2013, 62 în ânul
2014 si 60 în ânul 2015), 89 de
Premii
de
Excelentâ,
pentru
persoânele câre âu împlinit frumoâsâ
vârstâ de 90 de âni (dintre câre 15 în

ânul 2012, 18 în ânul 2013, 30 în
ânul 2014 si 26 în ânul 2015). În
perioâdâ 2012 – 2015, âm premiât si
sârbâtorit 5 lugojeni âjunsi lâ Vârstâ
de Aur – 100 âni, âstfel: în ânul 2012
– doâmnâ Vârgâ Erzebeth, în ânul

2013 – domnul Frochlich Cârol, în
ânul 2014 – doâmnâ Olâriu
Gheorghitâ si domnul Vâidâ Atânâsiu,
iâr în ânul 2015 doâmnâ Busân
Mâriâ.

Asistență socială— Activități dedicate seniorilor din municipiu
De âsemneâ, în âceâstâ perioâdâ preâjmâ dâtei de 1 octombrie în Șociâlâ si Comunitârâ si Câsâ de
2012 – 2015 âm orgânizât, în colâborâre cu Directiâ de Asistentâ Culturâ â Municipiului – Ziuâ
Înternâtionâlâ
â
Persoânelor
Vârstnice cu trâditionâlul Bâl âl
Șeniorilor unde pe lângâ un meniu
delicios, âtmosferâ â fost electrizâtâ
de îndrâgiti interpreti de muzicâ
populârâ
si
de
dânsâtorii
Ansâmblului Folcloric Lugojânâ âl
Câsei de Culturâ â Municipiului
Lugoj. De âsemeneâ, în fiecâre ân,
seârâ de 1 iânuârie â fost prilej de
sârbâtoâre, 500 de seniori petrecând
câtevâ ore de neuitât lâ Revelionul
dedicât pensionârilor din municipiul
Lugoj, âtmosferâ fiind de poveste
âlâturi de reprezentântii D.A.Ș.C.
Lugoj si din nou de îndrâgiti
interpreti de muzicâ populârâ si
usoârâ
âlâturi
de
dânsâtorii
Ansâmblului Folcloric Lugojânâ âl
Câsei de Culturâ â Municipiului
Lugoj.
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Educație — Burse municipale
Biânuâl,
lâ
Teâtrul
„Trâiân
Grozâvescu” âu loc festivitâti de
âcordâre â burselor municipâle
pentru elevii lugojeni. Pentru
înscriereâ în progrâmul de âcordâre
â burselor municipâle este necesâr câ
elevii din clâsele V-XÎÎ sâ pârticipe lâ
cel putin o âctivitâte extrâcurriculârâ.
În functie de specificul âctivitâtilor
extrâcurriculâre desfâsurâte de elevi,
bursele municipâle sunt divizâte în
douâ câtegorii – burse municipâle
civic-culturâle si burse municipâle
sportive, fiecâre dintre âcesteâ âvând
câte trei subcâtegorii: de excelentâ în vâloâre de 100 lei/lunâ, de
performântâ - în vâloâre de 75
lei/lunâ si de merit - în vâloâre de 50
lei/lunâ. Elevii înscrisi în progrâm âu
optât pentru câtegoriâ de bursâ, iâr
depârtâjâreâ lor pe subcâtegorii s-â
reâlizât pe bâzâ notei finâle obtinute,
conform unui âlgoritm de câlcul, din
performântele
educâtionâle
si
âctivitâteâ extrâcurriculârâ. Pe bâzâ
situâtiilor trânsmise de Consiliile de
Administrâtie âle unitâtilor de
învâtâmânt de stât de pe râzâ
municipiului în perioâdâ 2012 –

2015, Primâriâ Municipiului Lugoj â
âprobât urmâtoârele câtegorii de
burse municipâle: 392 de burse civicculturâle, din câre 129 burse de
excelentâ, 127 burse de performântâ,
136 burse de merit, respectiv 216 de
burse sportive, din câre 94 burse de
excelentâ, 92 burse de performântâ si

30 burse de merit. Șumâ totâlâ
âcordâtâ elevilor câ burse municipâle
pentru perioâdâ 2012-2015 este de
238.950 lei, din câre 148.350 lei
pentru bursele municipâle civicculturâle si 90.600 lei pentru bursele
municipâle sportive.

Educație — Premii pentru elevii olimpici
Și în perioâdâ celui de-âl doileâ âl Municipiului Lugoj, în ânii 2012- constântâ de â încurâjâ tinerii în
mândât âl meu în functiâ de Primâr 2015 âm âvut o preocupâre obtinereâ unor rezultâte deosebite,
pentru â continuâ cu succes trâditiâ
si excelentâ în învâtâmântul lugojeân
dâr si pentru â râsplâti muncâ si
rezultâtele ei, âtât în rândul elevilor
cât si â dâscâlilor din orâsul nostru.
Astfel în fiecâre din âcesti âni, în lunâ
decembrie, împreunâ cu Biroul
Mânâgement Proiecte progrâme âm
solicitât lâ scolile din municipiu
listele cu elevii olimpici câre âu fost
âpoi centrâlizâte si âu fost câlculâte
sumele câre revin dupâ merit
elevilor si profesorilor îndrumâtori.
Dupâ âceeâ, în preâjmâ sârbâtorilor
de iârnâ, în câdru festiv, âm âcordât
diplomele si premiile în bâni pentru
un numâr totâl de 439 elevi si de 231
profesori îndrumâtori. În totâl,
pentru elevi â fost âlocâtâ sumâ de
111.450 lei iâr pentru profesori
sumâ de 42.900 lei.
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Educație—Reabilitare instituții de învățămant
Pentru câ âm muncit âni de zile în
învâtâmânt âm mânifestât întotdeâunâ
întelegere pentru toâte problemele cu
câre se confruntâ institutiile si câdrele
didâctice din învâtâmântul lugojeân.
Consider câ bâzâ mâteriâlâ, stâreâ
unitâtilor de învâtâmânt este un fâctor
importânt âl desfâsurârii în bune
conditii â procesului didâctic. De âceeâ
âm âlocât si în âcesti pâtru âni fonduri
pentru reâbilitâreâ unitâtilor de
învâtâmânt âcolo unde este nevoie. În
lunâ iulie â ânului 2014 âm âlocât prin
rectificâre de buget fonduri pentru
reâbilitâreâ unor grâdinite din orâs.
Lucrârile de reâbilitâre s-âu desfâsurât
si s-âu finâlizât într-un termen scurt lâ
toâte cele trei grâdinite, âstfel câ,
âcesteâ âu fost pregâtite sâ-i întâmpine
pe copii într-o âmbiântâ complet nouâ.
Este vorbâ despre Grâdinitâ cu
Progrâm Normâl Nr. 2, de pe strâdâ
Mihâil Kogâlniceânu, Grâdinitâ cu
Progrâm Prelungit nr. 3, de pe strâdâ
Fâgetului si Grâdinitâ cu Progrâm

trânsfomâre importântâ, lucrârile de
âici vizând âtât interiorul cât si
exteriorul clâdirii. Ș-âu executât lucrâri
interioâre,
respectiv
schimbât
pârdoseâlâ în clâse si holuri, schimbât

schimbâte. Lâ exterior âu fost fâcute
repârâtii lâ tencuieli, izolâti peretii,
zugrâvitâ fâtâdâ, peretii din curte si
gârdul. A fost vopsitâ poârtâ metâlicâ.
De âsemeneâ s-âu executât repârâtii lâ
âcoperis si âu fost înlocuite jgheâburile
si burlânele deteriorâte dupâ câre âu
fost vopsite. Au fost înlocuite corpurile
de iluminât âtât în clâse cât si pe
coridor si în exterior. Acolo unde â fost
necesâr, âu fost efectuâte repârâtii si în
curteâ interioârâ. Ș-â montât gresie în
holul de lâ intrâre si pe trepte. Și âlte
unitâti de învâtâmânt âu suferit lucrâri
de repârâtii sâu reâbilitâri. Astfel lâ
Colegiul Nâtionâl Îuliâ Hâsdeu si lâ
Colegiul Tehnic Vâleriu Brâniste âu fost
montâte termopâne si lâ Școâlâ
Normâl Nr. 7 de pe strâdâ Episcop Dr. geâmurile si o pârte din usi cu unele Gimnâziâlâ nr 12 din Mâguri â fost
Îon Bâlân. Referitor lâ Grâdinitâ cu din termopân, zugrâvit interiorul, modernizâtâ instâlâtiâ de încâlzire.
Progrâm Normâl Nr. 2, âceâstâ â fost vopsit usile din interior câre nu âu fost
reâbilitâtâ în întregime, âtât lâ interior
cât si lâ pârteâ exterioârâ. În interior âu
fost executâte lucrâri de zugrâvire,
vopsit lemnârie, montât usi si ferestre
de termopân în locul celor vechi din
lemn, degrâdâte. Peretii exteriori âu
fost izolâti si âpoi întreg exteriorul â
fost zugrâvit. Lâ gârd â fost vopsitâ
pârteâ metâlicâ, iâr pârteâ de jos, din
zidârie â fost tencuitâ si zugrâvitâ. Lâ
Grâdinitâ cu Progrâm Prelungit nr. 3,
de pe strâdâ Fâgetului lucrârile âu vizât
pârteâ exterioârâ â clâdirii. Au fost
izolâti peretii si zugrâvit întregul
exterior. De âsemeneâ, âu fost repârâte
burlânele deteriorâte. Și Grâdinitâ cu
Progrâm Normâl Nr. 7 de pe strâdâ
Episcop Dr. Îon Bâlân â suferit o
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Pentru copii și tineri — Manifestări de Ziua Copilului
Cu prilejul Zilei Înternâtionâle â Copilului,
de regulâ în zilele de 31 mâi si 1 iunie, âm
elâborât în colâborâre cu Clubul Copiilor
si cu scolile din orâs un progrâm foârte
vâriât ce â cuprins o serie de mânifestâri
dedicâte celor mici. Am invitât toti copiii
din orâsul nostru sâ iâ pârte lâ âceste
evenimente dedicâte lor.
Mânifestârile
s-âu desfâsurât în ultimii âni, de regulâ,
în Pârcul „George Enescu”. Au âvut loc, în
generâl, spectâcole ârtistice, muzicâ si
dâns si âteliere de ârtâ (picturâ pe fâtâ,
desene pe âsfâlt). De âsemeneâ, s-âu
desfâsurât si diverse jocuri si concursuri.
În colâborâre cu Politiâ Municipiului
Lugoj si cu Înspectorâtul Judeteân de
Politie Timis – Șerviciul Circulâtie, pe
lângâ
âctivitâtile
trâditionâle,
âm
orgânizât concursuri de biciclete dedicât
copiilor din clâsele ÎÎÎ - VÎÎÎ, pentru implicârii âcestorâ în evenimente rutiere. „Cupei 1 Îunie”: Bâschet - sâlâ „Lâviniâ
cunoâstereâ regulilor de circulâtie În ânul 2013 s-âu desfâsurât lâ 1 iunie si Milosovici”, Cros - Ștâdionul Municipâl si
specifice biciclistilor si prevenireâ diverse âctivitâti sportive în câdrul Volei - sâlâ „Î. K. Ghermânescu”.

Pentru copii și tineri — Skate Park
În completâreâ posibilitâtilor pe câre le
oferim copiilor din municipiu prin cele douâ
Orâsele âle Copiilor, ne-âm gândit lâ o nouâ
fâcilitâte de petrecere â timpului liber. Astfel â
fost âmenâjât pe terenul de lângâ Orâselul
Copiilor, din Pârcul „George Enescu”un Șkâte
Pârk. Înteriorul â fost betonât si âpoi âu fost
montâte râmpele pentru Șkâte pârk. De
âsemeneâ, âu fost montâte douâ pânouri cu
regulâmentul de functionâre si o terâsâ.
Locâtiâ este suprâvegheâtâ de ângâjâti âi
Șerviciului Public de Administrâre si
Întretinere â Domeniului Public din câdrul
Primâriei. Întrâreâ este grâtuitâ, iâr
progrâmul se desfâsoârâ zilnic între orele
11:00 si 21:00. Astfel copiii si tinerii din orâs
âu âvut prilejul de â-si consumâ energiâ întrun mod plâcut si pâsionânt.
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Pentru copii și tineri — Orășelul Copiilor
În âprilie 2012, în Pârcul „George
Enescu” din orâs, în locâtiâ în câre â
functionât în iârnâ pâtinoârul, âm
inâugurât Orâselul Copiilor. Am
considerât câ este cel mâi potrivit
mijloc de â-i scoâte pe copii din câsâ
din fâtâ câlculâtorului. Orâselul se
âdreseâzâ copiilor cu vârstâ între 5 si
10 âni de lâ grâdinitele si scolile din
municipiul nostru. Șe pot jucâ 26 de
copii într-o serie, intrâreâ fiind
grâtuitâ. Responsâbili cu bunâ
functionâre â orâselului sunt ângâjâti
din câdrul Politiei Locâle Lugoj, âl
Șerviciul
Public
pentru
Administrâreâ
si
Întretinereâ
Domeniului
Public
(Ș.P.A.Î.D.P.),
precum si âl Șerviciului de Șere si
Șpâtii Verzi. Orâselul Copiilor â
functionât în fiecâre ân iâr în ânul
2014 âu fost âchizitionâte douâ jocuri
gonflâbile noi câre le–âu înlocuit pe
cele vechi. Jocurile âu fost montâte în

dâtâ de 22 âugust. Primul dintre ele
âre dimensiunile 18 x 8 m iâr cel deâl doileâ 25,6 x 3,4 m, âmbele fiind
confectionâte din mâteriâle mult mâi
rezistente (PVC impregnât pe
tesâturâ textilâ). Ambele ânsâmble de

joâcâ respectâ ultimele stândârde de
sigurântâ în domeniu si âu o gârântie
de functionâre de 3 âni pentru
âmplâsâre în spâtii exterioâre. Vineri,
12 iunie 2015 âm deschis un nou
Orâsel âl Copiilor câre functioneâzâ
în spâtiul fostei grâdini de vârâ
Concordiâ. Am considerât câ erâ
improprie functionâreâ unui locâl
unde sâ fie comerciâlizâte bâuturi
âlcoolice în imediâtâ âpropiere â
douâ scoli si lâ un pâs de cel mâi
importânt lâcâs de cult din orâs. Am
fâcut toâte demersurile sâ închiriem
âcest spâtiu âstfel încât sâ -i dâm o
destinâtie mult mâi âdecvâtâ si sâ
oferim si copiilor din Lugojul Român
sânsâ de â âveâ propriul lor Orâsel âl
Copiilor. Au fost âchizitionâte si
montâte pâtru jocuri gonflâbile
confectionâte
din
mâteriâle
rezistente.

Pentru copii și tineri — Patinoarul
Deschis încâ din decembrie 2011, pâtinoârul din Lugoj
s-â bucurât de un reâl succes. Tinând cont câ lugojenii,
mâi âles tinerii, âu âpreciât fâptul câ le-âm pus lâ
dispozitie un pâtinoâr pentru petrecereâ timpului
liber în vâcântâ de iârnâ, âm dorit sâ le fâcem âceeâsi
bucurie si în fiecâre ân. Astfel ân de ân, lâ început de
decembrie pâtinoârul din Lugoj â fost deschis din nou.
Pâtinoârul â functionât în generâl de luni pânâ vineri
între orele 10.00 – 21.00, iâr sâmbâtâ si duminicâ
între orele 10.00 – 22.00. Activitâteâ â fost coordonâtâ
de Ș.P.A.Î.D.P., iâr pentru bunâ functionâre âu fost
implicâti si ângâjâti âi Politiei Locâle si âi Șerviciului
Șere si Șpâtii Verzi.
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Administrație—Activitate împreună cu Consiliul Local
În perioâdâ 2012-2015 împreunâ cu
Consiliul Locâl âl Municipiului Lugoj
âm desfâsurât o âctivitâte sustinutâ
în slujbâ cetâtenilor municipiului,
câre ne-âu investit cu încredereâ lor.
Am initiât mâjoritâteâ hotârârilor
Consiliului din âceâstâ perioâdâ.
Întotdeâunâ
pe
problemele
importânte âm orgânizât dezbâteri
publice
oferind
posibilitâteâ
cetâtenilor sâ-si exprime opiniile si
sâ pârticipe âctiv lâ procesul de luâre
â deciziilor. În âcesti pâtru âni
Consiliul Locâl âl Municipiului Lugoj
s-â întrunit în 86 de sedinte, dintre
câre 47 âu fost ordinâre, 33
extrâordinâre, unâ de constituire â
noului Consiliu Locâl în urmâ
âlegerilor din lunâ iunie 2012, 3
sedinte festive si 3 solemne. Toâte
sedintele âu fost publice âsigurânduse o totâlâ trânspârentâ âtât fâtâ de
mâss – mediâ locâlâ cât si fâtâ de
cetâteni. În câdrul âcestor sedinte âu
fost âdoptâte un numâr de 756
hotârâri. În cursul lunii septembrie
2012 âu fost orgânizâte âdunâri
sâtesti pentru âlegereâ delegâtilor
sâtesti pentru sâtele Tâpiâ si Mâguri.
Domnul Alin Cimponieru â fost
desemnât delegât sâtesc din pârteâ
sâtului Tâpiâ, în vreme ce domnul

Îonel Ștefân â fost desemnât
reprezentânt âl celor din sâtul
Mâguri. În ceeâ ce priveste trânspârentâ decizionâlâ s-âu întocmit si
âdus lâ cunostintâ publicâ ânunturile
privind: proiectele de âcte normâtive,
sedintele publice âle consiliului locâl
si orgânizâreâ de dezbâteri publice.
Am orgânizât 22 dezbâteri publice.
Au fost dezbâtute probleme vizând
PUZ-uri,
instituireâ
distinctiilor
„Titlul de Excelentâ” si „Cheiâ
Orâsului”, precum si âprobâreâ
Regulâmentului pentru âcordâreâ
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âcestorâ. În lunâ iunie â ânului 2013
â fost orgânizâtâ o importântâ
dezbâtere publicâ câre â produs un
interes si un impâct mâre âsuprâ
cetâtenilor municipiului nostru. Este
vorbâ de âdoptâreâ unor mâsuri
referitoâre lâ trânsportul public locâl
si ânume: trâseele, locâtiâ stâtiilor,
orârul si fâcilitâtile âcordâte unor
câtegorii de persoâne. În fiecâre ân
proiectul de buget â fost de âsemeneâ
supus dezbâterii publice.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Administrație—Transport în comun gratuit
În dâtâ de 13 iunie 2013, în câdrul
sedintei extrâordinâre â Consiliului
Locâl âl Municipiului Lugoj â fost
votâtâ introducereâ trânsportului
public în comun grâtuit în
municipiul Lugoj, începând din 1
iulie. Acest lucru este o premierâ
pentru Româniâ, sumâ âlocâtâ de lâ
buget în âcest scop fiind de 45.000
lei lunâr. În âcest sens âu fost dejâ
cumpârâte si âmplâsâte zece stâtii
de âutobuz, âu fost stâbilite trâseele
si orârul, iâr în perioâdâ urmâtoâre
se doreste âchizitionâreâ mâi multor
âutobuze. Considerâm câ initiâtivâ
pe câre âm luât-o vine într-un
moment foârte potrivit, âvând în
vedere situâtiâ âctuâlâ si greutâtile
pe câre le întâmpinâ o mâre pârte
din cetâtenii orâsului. Pe de âltâ
pârte, mâsurâ vizeâzâ pe termen
lung descongestionâreâ trâficului
rutier, prin renuntâreâ lâ deplâsâreâ
zilnicâ cu âutoturismul personâl si
reducereâ noxelor, respectiv un
mediu mâi curât pe teritoriul
orâsului. Am considerât foârte
importânt sâ fâcem periodic ânâlize
privind eficientâ âcestui sistem.
Astfel, dâcâ în primâ lunâ âu
beneficiât de trânsport grâtuit
âproâpe 5.000 de cetâteni din orâs,
respectiv 6.700 de persoâne în
âugust, odâtâ cu începutul noului ân
scolâr trânsportul în comun din
Lugoj â depâsit orice âsteptâri. În
lunâ septembrie numârul câlâtorilor

â înregistrât o crestere semnificâtivâ
âjungând lâ 16.175 persoâne, iâr din
16 septembrie âu fost âctivâte si âlte
douâ trâsee, âstfel încât pe toâte cele
5 trâsee circulâ 5 mijloâce de
trânsport, respectiv 3 âutobuze si
douâ microbuze. Între 1 si 25
octombrie âm âvut un numâr record
de câlâtori, respectiv 25.545 fâtâ de
circâ 5.000 în lunâ iulie. Crestereâ
âsâ de mâre â numârului de
persoâne câre utilizeâzâ trânsportul
în comun este un lucru nesperât de
bun si, dupâ o discutie cu cei de lâ
Meridiân 22, âm luât hotârâreâ
âchizitionârii â încâ unui âutobuz.
Reusitâ noâstrâ în încercâreâ de â
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âtrâge oâmenii spre trânsportul în
comun ne obligâ sâ mârim pârcul
âuto. Șituâtiâ trânsportului în comun

pe teritoriul municipiului în ânul
2014 â cunoscut o âdevârâtâ
explozie de populâritâte. Astfel pe
pârcursul ânului 2014 în orâsul
nostru âu âpelât lâ trânsportul
grâtuit un numâr de 307.398 de
câlâtori, reprezentând o medie
zilnicâ de âproximâtiv 842 de
câlâtori. În urmâ ânâlizei efectuâte si
câ urmâre â cresterii numârului de
câlâtori, â fost âchizitionât prin
intermediul Ș.C. Meridiân 22 Ș.A. un
âutobuz MAN de 96 locuri (35 pe
scâune si 61 în picioâre) cu podeâ
coborâtâ,
fâcilitâte
destinâtâ
âccesului pentru persoânele cu
hândicâp.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Administrație—Activitatea Poliției locale
Dezvoltâreâ
Politiei
Locâle
â
Municipiului Lugoj âre o dinâmicâ
âlertâ în ultimii âni. Astfel dâcâ în
ânul 2008 nu âveâ âtâteâ âtributii,
Odâtâ cu âpâritiâ Legii 155/2010,
Politiâ Locâlâ s-â trânsformât într-o
institutie mult mâi prezentâ în
societâte si cu mult mâi multe
âtributii, âvând un rol mult mâi
complex în comunitâteâ lugojeânâ. În
fiecâre ân, âm încercât sâ âdâugâm
câte cevâ lâ pregâtireâ si dotâreâ
politistilor locâli, âstfel încât sâ âvem
âzi corpul de âgenti bine pregâtiti
profesionâl, bine dotâti si bine plâtiti
câre sâ vegheze lâ respectâreâ
normelor de convietuire sociâlâ în
municipiul nostru. Privind dotâreâ
Directiei Politiâ Locâlâ âmintim
âchizitionâreâ, în ânul 2013, â trei
âutoturisme Dâciâ MCV dotâte
corespunzâtor, iâr în ânul 2014, â
pâtru scutere Kymco de ultimâ
generâtie, dâtoritâ cârorâ âgentii
Birourilor de Înterventie si Rutier âu
micsorât semnificâtiv timpul de
reâctie în âctiunile operâtive.
Încredereâ populâtiei în Directie se
poâte deduce si din numârul de
âproximâtiv 3000 de sesizâri primite
lâ Dispecerâtul Directiei, numâr câre
âproâpe s-â dublât în ânul 2015 fâtâ
de 2012. În fiecâre ân âu fost âlocâte
sume si âu fost âchizitionâte

componente de tinutâ pentru âgentii
Politiei Locâle âsâ încât ei sunt dotâti
cu tinutâ corespunzâtoâre fiecârui
ânotimp. Începând cu lunâ iulie din
2015, prin modificâreâ Legii Politiei
Locâle, âm putut âlocâ sumele
necesâre plâtii normei de hrânâ câtre
personâlul Directiei, politistii locâli
âvând în prezent un sâlâriu decent,
corespunzâtor muncii riscânte si
dificile pe câre o presteâzâ. Având în
vedere
eficientizâreâ
âctiunilor
operâtive â fost încheiât un protocol
cu Înspectorâtul Generâl âl Politiei
Române în vedereâ âccesului lâ bâzâ
de
dâte
â
persoânelor
si
âutovehicolelor,
reusindu-se
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reducereâ timpului de identificâre â
contrâvenientilor
sâu
âl
proprietârilor de âutovehicole. În
urmâ âcestor mâsuri, rezultâtele
muncii Politistilor Locâli le poâte
sesizâ orice cetâteân, âstfel fiind
âsigurâte mâsuri de ordine publicâ lâ
toâte mânifestârile sportive din orâs
si lâ âlte âproximâtiv 60 de âctiuni
orgânizâte de Primâriâ Municipiului
Lugoj si de âlte institutii în fiecâre ân,
toâte încheiâte fârâ vre-un incident
mâjor. În perioâdâ 2012-2015 âu
fost prinsi si predâti Politiei
Nâtionâle un numâr de 32 de
infrâctori, mâjoritâteâ hoti surprinsi
în flâgrânt. În âceeâsi perioâdâ âu
fost âplicâte în jur de 5000 de
sânctiuni în cuântum de âproximâtiv
550.000 lei, âu fost controlâte în
fiecâre ân un numâr de ccâ. 250 de
firme si cu ocâziâ fiecârui festivâl sâu
eveniment
câre
presupune
comerciâlizâre
de
bunuri
pe
domeniul public, Compârtimentul
Comerciâl,
împreunâ
cu
reprezentânti âi âltor structuri
âbilitâte âu desfâsurât controâle
temâtice. Directiâ Politiâ Locâlâ s-â
implicât în colectâreâ, tâxelor de
închiriere â domeniului public în
Obor, âctivitâte câre â mârit nivelul
de colectâre de ccâ. 4 ori. Totodâtâ,
prin deschidereâ oficiului Politiei
Locâle din Piâtâ Timisul, s-â reusit
derulâreâ
âctivitâtii
de
comerciâlizâre în conditii foârte
bune si civilizâte, fârâ incidente.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
În dialog cu cetățenii—transparență decizională
Am continuât sâ publicâm Monitorul
Lugoj, publicâtie lunârâ, editâtâ de
Primâriâ Municipiului Lugoj si
Consiliul Locâl Municipâl din ânul
2009, câre â âjuns lâ numârul 82. În
cele opt pâgini color âle ziârului sunt
prezentâte cele mâi importânte
informâtii de interes locâl: ânunturi,
comunicâte,
noutâti
legislâtive,
âctivitâteâ Consiliului Locâl, proiecte
de investitii, personâlitâti âle
Lugojului, relâtii cu orâsele înfrâtite,
evenimente culturâle, educâtive si
sportive etc. Cele 10.000 de
exemplâre âle Monitorului sunt
distribuite grâtuit cetâtenilor din
municipiu. Primâriâ Municipiului
Lugoj â updâtât permânent cele douâ
pâgini
de
internet
www.primâriâlugoj.ro,
si
www.lugojul.ro
reâlizâte
prin
mijloâce
proprii.
Șite-ul
www.primâriâlugoj.ro
pâstreâzâ
sectiunile: „Întreâbâ Primârul” –
creâtâ în vedereâ pâstrârii unei
legâturi strânse între cetâteni si
âdministrâtie; „Ștâreâ documentului
tâu” - câre oferâ posibilitâteâ de â
âflâ în ce stâre se âflâ o cerere depusâ
lâ Biroul Comunicâre, Relâtii cu
Publicul.
„Acte
necesâre”
si
„Formulâre” – câre scutesc cetâteânul
de efectuâreâ unui drum în plus lâ
sediul Primâriei pentru â se informâ
cu privire lâ âctele necesâre în
vedereâ
obtinerii
ânumitor
documente emise de Primârie,
oferindu-i-se totodâtâ posibilitâteâ

de â descârcâ formu-lârele necesâre;
„Hârtâ interâctivâ” – câre permite
gâsireâ strâzilor din municipiu.
Pâginâ de web www.primâriâlugoj.ro
pune lâ dispozitiâ cetâtenilor mâi
multe câtegorii de informâtii de
interes public (ânunturi concursuri,
ânunturi licitâtii, hotârâri âle CLM,
dispozitii âle primârului, informâtii
generâle despre orâs, informâtii
despre Consiliul Locâl, declârâtii de
âvere si interese, certificâte de
urbânism, âutorizâtii de constructie,
informâtii privind progrâmele de
investitii, despre lucrâri, etc).Pentru
â puteâ fi în contâct direct cu
cetâtenii, în âcesti pâtru âni s-âu
desfâsurât âudiente în generâl
sâptâmânâl. Problemele prezentâte
de cetâteni lâ âudiente s-âu referit lâ:
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solicitâreâ de locuri de muncâ,
imposibilitâteâ âchitârii tâxelor,
impozitelor si fâcturilor câ urmâre â
veniturilor reduse, neîntelegeri între
vecini, propuneri de înfrumusetâre â
orâsului, solicitâri de extindere â
utilitâtilor, probleme sociâle, âjutoâre
finânciâre si mâteriâle, lucrâri pentru
reâbilitâre si modernizâre strâzi,
poluâre fonicâ si functionâre firme,
probleme de fond funciâr, precum si
âltele. Relâtiâ cu mâss-mediâ s-â
derulât în bune conditii, în scopul
informârii lugojenilor cu privire lâ
âctivitâteâ âdministrâtiei locâle. În
âcest
sens
s-âu
desfâsurât
sâptâmânâl
întâlniri
cu
reprezentântii presei, în câdrul
cârorâ âu fost fâcute publice
progrâmele si investitiile derulâte de
Primâriâ Municipiului Lugoj. În
perioâdele în câre nu âm âvut
întâlniri cu reprezentântii presei âm
trânsmis periodic comunicâte de
presâ cu informâtii de interes public.
Actiunile Primâriei si subiectele de
interes locâl âu fost promovâte si
dezbâtute
prin
intermediul
interviurilor
sâu
emisiunilor
desfâsurâte lâ televizor, râdio si în
presâ scrisâ. Prin intermediul
sectiunii „Întreâbâ Primârul” de pe
siteurile www.primâriâlugoj.ro si
www.lugojul.ro. âm comunicât direct
cu cetâtenii orâsului Pe tot pârcursul
âcestilor pâtru âni âm primit sute de
mesâje privind diverse probleme, lâ
câre âm râspuns personâl în cel mâi
scurt timp posibil.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Proiecte de finanțare—Proiect folclor
Odâtâ cu sedintâ finâlâ de evâluâre în
dâtâ de 8 mârtie 2014 â fost încheiât
proiectul „Gems of the Româniân ând
Șerbiân Folkloric Thesâurus –
Preservâtion ând promotion of
culturâl trâditions in Resitâ, Lugoj
ând Veliko Grâdiste” („Nestemâte âle
Tezâurului Folcloric Român si Șârb –
Pâstrâreâ si promovâreâ trâditiilor
culturâle în Resitâ, Lugoj si Veliko
Grâdiste”). În câdrul âcestui proiect â
fost âchizitionâtâ o scenâ multifunctionâlâ, â fost orgânizât un
festivâl internâtionâl de folclor si un
workshop iâr Ansâmblul „Lugojânâ”
â pârticipât lâ trei festivâluri
internâtionâle âtât în Resitâ cât si lâ
Veliko-Grâdiste în Șerbiâ. Proiectul
cu finântâre europeânâ nerâmbursâbilâ â fost derulât de Municipiul
Lugoj în pârteneriât cu Municipiul
Resitâ si Municipâlitâteâ
Veliko
Grâdiste din Șerbiâ în câdrul
Progrâmului ÎPA de Cooperâre
Trânsfrontâlierâ Româniâ – Șerbiâ,
Axâ prioritârâ 3 Promovâreâ schimburilor între comunitâti, Mâsurâ 3.3.

Întensificâreâ
schimburilor
în
domeniul învâtâmântului, culturii si
sporturilor. Proiectul âre drept
obiectiv generâl dezvoltâreâ unor
relâtii sociâle si culturâle durâbile în
zonâ de grânitâ româno-sârbâ.
Obiectivul specific l-â constituit
pâstrâreâ si promovâreâ trâditiilor
culturâle specifice zonei de grânitâ

româno-sârbe, prin orgânizâreâ unor
festivâluri folclorice în Resitâ, Lugoj
si Veliko Grâdiste. Bugetul totâl âl
proiectului â fost de 325.206,40 Euro,
municipâlitâtii lugojene revenindu-i
104.672,80
Euro.
Finântâreâ
nerâmbursâbilâ pentru Lugoj â fost
102.579,34 Euro (98%), iâr contributiâ proprie 2.093,46 Euro (2%).

Proiecte de finanțare—Centru de zi pentru copii în situații de risc
Mârti, 9 iunie 2015, â âvut loc
receptiâ lâ finâlizâreâ lucrârilor de
constructie din câdrul subproiectului
„Centru de zi pentru copiii âflâti în
situâtii de risc din municipiul Lugoj,
judetul Timis”. Șubproiectul â fost
finântât în câdrul proiectului Servicii
comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa si instruireâ
personâlului âferent, din fonduri de
lâ Guvernul României prin Ministerul
Muncii, Fâmiliei si Protectiei Șociâle

si de lâ Bâncâ de Dezvoltâre â
Consiliului Europei. Constructiâ câre
â fost receptionâtâ este situâtâ în
Municipiul
Lugoj,
strâdâ A.D.
Xenopol, nr. 5 si este compusâ din:
douâ sâli multifunctionâle, un birou
âdministrâtiv, un birou pentru
psiholog, dormitor, sâlâ de mese,
grup sânitâr, dusuri, vestiâr, holuri
de âcces, oficiu si spâtiu de
depozitâre. Vâloâreâ totâlâ fârâ tâxe
â subproiectului este de 93.559
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EURO,
din
câre
finântâreâ
nerâmbursâbilâ reprezintâ 79.885
EURO (86%), iâr contributiâ proprie
13.674 EURO (14%). Proiectul se
âdreseâzâ unor câtegorii sociâle
mârginâlizâte economic si sociâl
(copii din fâmilii numeroâse si cu
venituri sub prâgul de sârâcie, copii
din fâmilii monopârentâle sâu âflâti
în grijâ unui âlt reprezentânt legâl,
crescuti de bunici sâu âlte rude, câre
necesitâ sprijin în vedereâ cresterii si
educârii âcestorâ) si îsi propune
prevenireâ sepârârii lor de fâmilie,
îmbunâtâtireâ conditiilor de îngrijire
â âcestorâ, integrâreâ lor sociâlâ si
crestereâ sânselor de reusitâ în
viitor, evitâreâ institutionâlizârii,
prevenireâ
âbândonului
scolâr,
precum si constientizâreâ pârintilor
âsuprâ responsâbilitâtilor pe câre le
âu în crestereâ si educâreâ propriilor
copii. În câdrul subproiectului â
urmât âchizitiâ dotârilor si â
mobilierului. În prezent se fâc
demersuri pentru dâreâ în folosintâ â
centrului.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Proiecte de finanțare—Centrul de Informare Turistică
În dâtâ de 30.05.2015 Unitâteâ
Administrâtiv
–
Teritoriâlâ
municipiul
Lugoj
â
început
implementâreâ proiectului „Creâreâ
si Dotâreâ Centrului Nâtionâl de
Înformâre si Promovâre Turisticâ în
municipiul Lugoj “ - ȘMÎȘ 45684.
Contrâctul de finântâre cu nr. 5121 â
fost semnât cu Ministerul Dezvoltârii
Regionâle si Administrâtiei Publice,
în câlitâte de Autoritâte de
Mânâgement
pentru
Progrâmul
Operâtionâl Regionâl 2007-2013,
prin Autoritâteâ Nâtionâlâ pentru
Turism, în câlitâte de Orgânism
Întermediâr. Proiectul â fost finântât
prin Progrâmul Operâtionâl Regionâl
2007-2013, Axâ prioritârâ 5 Dezvoltâreâ durâbilâ si promovâreâ
turismului, Domeniul mâjor de
interventie 5.3
- Promovâreâ
potentiâlului turistic si creâreâ
infrâstructurii necesâre, în scopul
cresterii âtrâctivitâtii României câ
destinâtie turisticâ, Operâtiuneâ
Creâreâ Centrelor Nâtionâle de
Înformâre si Promovâre Turisticâ
(CNÎPT)
si
dotâreâ
âcestorâ.
Obiectivul generâl âl proiectului â

fost reprezentât de creâreâ si dotâreâ
unui Centru Nâtionâl de Înformâre si
Promovâre Turisticâ în vedereâ
dezvoltârii turismului si cresterii
numârului de turisti în municipiul
Lugoj si în zonele limitrofe.
Rezultâtele înregistrâte în proiect pe
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pârcursul
celor
7
luni
de
implementâre
(30.05.2015
29.12.2015 ) âu fost: constructiâ
CNÎPT Lugoj, creâreâ/dezvoltâreâ
website-ului
www.turismlugoj.ro,
creâreâ bâzei de dâte cu informâtii
turistice, dotâreâ CNÎPT Lugoj,
publicâreâ â 2 ânunturi de presâ,
postâreâ â 2 ânunturi pe site-ul
primâriei, reâlizâreâ si distribuireâ â
5610
mâteriâle
publicitâre,
âmplâsâreâ unui pânou temporâr si
âmplâsâreâ unei plâci comemorâtive.
Vâloâreâ totâlâ â proiectului â fost de
626.165,98 lei, vâloâreâ totâlâ
eligibilâ â proiectului â fost de
620.325,58 lei, vâloâreâ eligibilâ
nerâmbursâbilâ din FEDR â fost de
560.588,23 lei, vâloâreâ eligibilâ
nerâmbursâbilâ din bugetul nâtionâl
â fost de 47.330,84 lei, co-finântâreâ,
beneficiârului â fost de 12.406,51 lei,
iâr vâloâreâ neeligibilâ inclusiv TVA
âferentâ âcesteiâ â fost de 5.840,40
lei. Vâloâreâ totâlâ eligibilâ cheltuitâ
în proiect â fost de 411.163,32 lei, lâ
câre se âdâugâ TVA-ul în vâloâre de
96.403,80 lei.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Cultura și culte—Muzeul de Istorie reabilitat
Începute în 2006, lucrârile de
reâbilitâre â Muzeului de Îstorie,
Etnogrâfie si Artâ Plâsticâ âu fost
finâlizâte în ânul 2013. Lucrârile de
reâbilitâre âu constât în întârireâ
structurii de rezistentâ â clâdirii,
refâcereâ âcoperisului, schimbâreâ
instâlâtiilor electrice si de cânâlizâre,
tencuire,
zugrâvire,
refâcereâ
tâmplâriei si montâreâ pârdoselii. În
dâtâ de 14 âugust â âvut loc
redeschidereâ Muzeului de Îstorie,
Etnogrâfie si Artâ Plâsticâ prin
inâugurâreâ expozitiei permânente
de etnogrâfie. Înâugurâreâ s-â fâcut
în
prezentâ
reprezentântilor
âdministrâtiei locâle, judetene si
nâtionâle, â primârilor din orâsele
înfrâtite Jenâ si Șzekszârd, precum si
â unui public numeros. Frumuseteâ
portului populâr din zonâ Lugojului â

fost înfâtisâtâ printr-o serie de
costume reprezentâtive, trâditiâ
purtârii âcestorâ fiind ilustrâtâ prin
imâgini inedite de epocâ de lâ

sfârsitul secolului XÎX si începutul
secolului XX. Deosebit de âmplâ si
explicitâ, expozitiâ s-â âdresât prin
reprezentâtivitâteâ
si
bogâtiâ
exponâtelor, tuturor lugojenilor ce
doresc sâ cunoâscâ un frâgment
dintr-un cotidiân nu preâ îndepârtât.
Cu prilejul Zilei Nâtionâle â României
– 1 Decembrie â fost redeschisâ
publicului si sectiuneâ de lâ etâj â
Muzeului de Îstorie, Etnogrâfie si Artâ
Plâsticâ. Pârteâ de lâ etâj â fost
modernizâtâ pe bâzâ unui proiect
âmplu conceput împreunâ cu
conducereâ muzeului si s-â reâlizât si
montât mobilier nou. Etâjul muzeului
cuprinde 9 sâli de expozitie, iâr
pentru deschidereâ în bune conditii â
âcestei sectiuni â fost âlocâtâ de lâ
buget locâl sumâ de 40 mii lei.

Cultura și culte—Sprijin pentru cultele din municipiu
Câ si în primul mândât âm mentinut preocupâreâ pentru
problemele cu câre se confruntâ cultele din municipiul
Lugoj. În perioâdâ 2012-2015 âm mentinut lâ nivelul de
313 mii lei sumâ propusâ âprobârii Consiliului Locâl
pentru â fi âlocâtâ cultelor din municipiu. Unitâtile de
cult solicitânte întocmesc, pe lângâ cerereâ de sprijin
finânciâr, o documentâtie câre este ânâlizâtâ de o comisie
din câdrul Consiliului Locâl si âl Primâriei câre
ânâlizeâzâ si âprobâ âcordâreâ finântârii. Șumele pot fi
utilizâte lâ întretinereâ si functionâreâ unitâtilor de cult,
lâ repârâreâ lâcâsurilor de cult, lâ conservâreâ si
întretinereâ bunurilor de pâtrimoniu din dotâre, lâ
construireâ sâu repârâreâ sediilor âdministrâtive âle
epârhiilor sâu centrelor de cult si pentru âlte âctivitâti
bine delimitâte câ si cheltuieli eligibile. Fiecâre cult
beneficiâr âl unui âsemeneâ âjutor âre obligâtiâ câ pânâ
lâ sfârsitul ânului sâ depunâ lâ sediul primâriei un decont justificâtiv de cheltuieli.
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Cultura și culte—Reabilitarea interiorului Teatrului Municipal
În dâtâ de 27 âugust 2014 âm
demârât o initiâtivâ de modernizâre
â interiorului Teâtrului Municipâl
„Trâiân Grozâvescu” cu âmple lucrâri
de reâbilitâre. Înstitutie prestigioâsâ,
âdevârât sânctuâr de culturâ, Teâtrul
Municipâl â fost de-â lungul celor 115
âni de existentâ gâzdâ unor
evenimente de înâltâ tinutâ ârtisticâ.
Fâptul câ de câtevâ decenii nu âu
âvut loc niciun fel de lucrâri lâ pârteâ
interioârâ â clâdirii, â impus nevoiâ
de modernizâre â sâlii. A fost âstfel
întocmit un proiect âxât âtât pe
lucrâri de reâbilitâre â peretilor,
respectiv tencuieli, finisâje si
înlocuire â tâpiteriei interioâre cât si
pe înlocuireâ instâlâtiei de încâlzire,
montâreâ unei noi instâlâtii pentru
iluminâtul
sâlii
precum
si
mochetâreâ pârdoselii si înlocuireâ
vechilor scâune cu âltele, moderne si
de câlitâte. A fost înlocuitâ si cortinâ.
Lucrârile âu fost executâte de firmâ
Șincron Șib din Șibiu, speciâlizâtâ în
domeniul repârâtiilor curente si â
âmenâjârilor sâlilor de spectâcole. În
pârâlel cu lucrârile de reâbilitâre â
interiorului s-âu executât si âmple
repârâtii lâ âcoperis, înlocuireâ unor

portiuni de tâblâ zincâtâ, executâreâ
unor
hidroizolâtii
precum
si
înlocuireâ jgheâburilor de scurgere â
âpei câre erâu deteriorâte. Urmeâzâ
în perioâdâ urmâtoâre sâ se
întocmeâscâ un proiect si pentru
bâlconul sâlii unde vor fi âmenâjâte
loje. De âsemeneâ, în viitor se vâ
interveni si în âlte pârti âle clâdirii,
respectiv lâ sistemul de gârderobâ si

lâ scârâ de lâ foâierul de jos.
Înâugurâreâ sâlii â âvut loc în dâtâ de
7 mâi lâ orele 17.00 cu un spectâcol
în câre âu fost prezente cele trei mâri
formâtii âle Câsei de Culturâ â
Municipiului, respectiv Corul „Îon
Vidu”,
Ansâmblul
Folcloric
„Lugojânâ” si Trupâ de Teâtru câre â
prezentât
piesâ
„Gâitele”
de
Alexândru Kiritescu.

Cultura și culte—Activitatea Teatrului
În perioâdâ 2012-2015 trupâ de
teâtru â Câsei de Culturâ â
Municipiului Lugoj â desfâsurât o
âctivitâte sutinutâ. Astfel, în ânul
2012, în âfârâ de spectâcolele pe câre

trupâ le-â sustinut în locâlitâti din
judet (Curteâ, Criciovâ, Bâlint,
Pietroâsâ) âctorii lugojeni âu
pârticipât si lâ festivâluri de teâtru în
târâ, lâ Resitâ, Fâlticeni si Cârâcâl. În
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ânul 2013 trupâ de teâtru â
pârticipât lâ Festivâlul Înternâtionâl
de lâ Kiev (Ucrâinâ). De âsemeneâ â
sustinut spectâcole lâ Cârânsebes,
Resitâ, Devâ si Orâstie si â râspuns
invitâtiilor
de
pârticipâre
lâ
festivâlurile de teâtru de lâ Fâlticeni,
Cârâcâl, Brâsov si Medgidiâ. În ânul
2014 âctorii lugojeni âu fost prezenti
pe scenâ Festivâlului Înternâtionâl de
Teâtru de lâ Corint (Greciâ), orâs
înfrâtit cu Lugojul si lâ festivâlurile
de teâtru din Fâlticeni, Cârâcâl,
Mediâs si Medgidiâ. În ânul 2015
teâtrul lugojeân â fost prezent în
orâsul înfrâtit Nisporeni (Republicâ
Moldovâ) în câdrul unui schimb
culturâl. Tot în 2015 âu fost sustinute
spectâcole în judetul Timis, lâ Curteâ,
Pietroâsâ si Criciovâ si în târâ lâ
festivâlurile de teâtru din orâsele
Brâsov, Mediâs, Medgidiâ, Tulceâ si
Cârâcâl.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Cultura și culte—Casa Bredicenilor
Dupâ ce în ânul 2013 âm âchizitionât
Câsâ Bredicenilor cu intentiâ de â o
repune în circuitul culturâl din orâs,
âm prezentât proiectul de renovâre â
âcestui edificiu ce presupune o
investitie de 300.000 lei. Dupâ
reâbilitâreâ si modernizâreâ âcestui
obiectiv culturâl, âcestâ vâ puteâ
gâzdui evenimente, cum âr fi lânsâri
de cârte sâu dezbâteri, discutii pe
diverse
teme
culturâle.
Câsâ
Bredicenilor vâ cuprinde o sâlâ de
expozitie în câre vor fi expuse
obiecte de pâtrimoniu, o sâlâ
destinâtâ lânsârilor de cârte, o
câfeneâ literârâ, un âmfiteâtru de
vârâ cu scenâ, âlte douâ sâli cu
destinâtii diverse precum si o
încâpere âdministrâtivâ. Îmobilul
este situât pe strâdâ Victor Vlâd
Delâmârinâ, în imediâtâ âpropiere â
Bibliotecii Municipâle de câre este
despârtit printr-o curte câre âr puteâ
fi folositâ câ spâtiu de trecere între
cele douâ clâdiri. De âsemeneâ, âm
fâcut public si proiectul fâtâdei, câre
vâ conferi distinctie si elegântâ
clâdirii,
sporind
âtrâctivitâteâ
obiectivului. Lucrârile âu demârât în
toâmnâ ânului 2015, âu fost
întrerupte pe perioâdâ iernii si vor fi
finâlizâte în trimestrul doi âl ânului
2016.

Cultura și culte—Concursul Internațional de Pian “Clara Peia”
În ultimii âni, prin intermediul învâtâmântului vocâtionâl lugojeân, imâginii orâsului lui Îon Vidu.
Consiliului Locâl âl Municipiului cu vechi si strâlucite trâditii, dâr si â
Lugoj, âm sprijinit orgânizâreâ
Concursului
Înternâtionâl
de
Înterpretâre Piânisticâ „Clârâ Peiâ”,
âdresât micilor interpreti, prescolâri
si elevi din clâsele Î-ÎV, unâ din
putinele competitii de âcest gen pe
plân nâtionâl. Orgânizâtorii âu fost de
lâ Școâlâ Gimnâziâlâ de Muzicâ
Filâret Bârbu, câre âu colâborât cu
Câsâ de Culturâ â Municipiului Lugoj
si Înspectorâtul Școlâr Judeteân
Timis. Concursul s-â desfâsurât în â
douâ pârte â lunii mâi ânul âcestâ
âjungând lâ ceâ de-â pâtrâ editie.
impecâbilâ orgânizâre, competentâ si
obiectivitâteâ jurizârii, vâloâreâ
deosebitâ â concurentilor, âu
contribuit lâ sporireâ prestigiului
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Cultura și culte—Activități culturale diverse
Pe pârcursul âcestui mândât âm
oferit tot sprijinul âdministrâtiei în
orgânizâreâ evenimentelor culturâle
âtât de câtre institutiile pendinte de
primârie cât si de câtre âsociâtii sâu
structuri independente. Ne mândrim
cu Corul „Îon Vidu” âl Câsei de
Culturâ â Municipiului Lugoj câre â
reprezentât de fiecâre dâtâ cu cinste
orâsul nostru, âtât pe scenele din
târâ, cât si în strâinâtâte. Astfel, în
perioâdâ 5 – 11 mâi 2014, corul â
pârticipât lâ grândioâsele festivitâti
prilejuite de unul dintre cele mâi
reprezentâtive evenimente istorice
celebrâte în Frântâ: „Șârbâtoâreâ
Jeânne d’Arc” – 2014. Lâ invitâtiâ
Primâriei orâsului Orleâns, corâlâ
lugojeânâ â sustinut douâ concerte,
unul în Șâlonul Hotelului Groslot

(primâriâ veche) si unul în Câtedrâlâ
Șâint Pierre-du-Mârtroi, din centrul
orâsului. De âsemeneâ, Ansâmblul
folcloric „Lugojânâ” âl Câsei de
Culturâ â Municipiului Lugoj, condus
de mâestrul coregrâf Puiu Munteânu,
promoveâzâ orâsul si folclorul
bânâteân pârticipând lâ festivâluri de
folclor în strâinâtâte si în târâ. Din
doi în doi âni, în preâjmâ Rugii
Lugojene,
orgânizâm
în
orâs
Festivâlul Înternâtionâl de folclor
“Anâ Lugojânâ”, mânifestâre devenitâ
trâditionâlâ, lâ câre pârticipâ
prestigioâse grupuri de folclor âtât
din târâ cât si din strâinâtâte. În lunâ
âprilie, împreunâ cu Câsâ de Culturâ
â Municipiului Lugoj orgânizâm
Festivâlul Înternâtionâl de Blues si

Jâzz. Înitiâl mânifestâreâ s-â numit
„BluesFest” dâr dupâ ânul 2013 âu
fost invitâte si trupe de jâzz. Am
sprijinit si Bibliotecâ Municipâlâ â
cârei âctivitâte s-â concentrât pe

promovâreâ scriitorilor din zonâ, în
âceâstâ perioâdâ fiind orgânizâte
foârte multe lânsâri de cârte. De
âsemeneâ Bibliotecâ Municipâlâ
orgânizeâzâ lâ fiecâre început de ân
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în preâjmâ zilei de 15 iânuârie
mânifestâri dedicâte Luceâfârului
poeziei românesti, Mihâil Eminescu
precum si âlte mânifestâri dedicâte
literâturii românesti si universâle
cum âr fi Ziuâ Mondiâlâ â Poeziei,
Festivâlul Înternâtionâl Primâvârâ
Poetilor câre â devenit o trâditie în
âgendâ âcestui tip de evenimente.
Împreunâ cu Clubul de motociclisti
Roâd Pâtrol MC, filiâlâ Lugoj
orgânizâm ân de ân lâ bâzâ sportivâ â
fostului Liceu Agricol, în perioâdâ
iulie – âugust, festivâlul în âer liber
„ROCK PE 2 ROTÎ”, cu pârticipâreâ
mâi multor formâtii de renume din
târâ, dâr si din strâinâtâte. Dupâ
succesul
editiilor
precedente,
festivâlul â devenit unul trâditionâl
ânul âcestâ âjungând iâtâ, lâ â 5-â
editie. În ultimii doi âni âm sprijinit
prin intermediul Consiliului Locâl,
Clubul Rotârâct Lugoj în orgânizâreâ
Festivâlului
Șâltim-bâncilor,
mânifestâre câre de âsemeneâ s-â
bucurât de succes în rândul
lugojenilor.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Evenimente în viața orașului—Ruga Lugojeană
Ziuâ de 15 âugust â intrât în trâditiâ
orâsului nostru prin mânifestârile
dedicâte hrâmului Bisericii Ortodoxe
„Adormireâ Mâicii Domnului” si Rugâ
Lugojeânâ, evenimente orgânizâte de
Primâriâ Municipiului Lugoj, Câsâ de
Culturâ â Municipiului Lugoj si Pârohiâ
Ortodoxâ Românâ „Adormireâ Mâicii
Domnului”. Și în perioâdâ 2012-2015
âceâste mânifestâri âu âvut loc ân de ân.
De fiecâre dâtâ, lâ sediul Primâriei, â âvut
loc dimineâtâ primireâ delegâtiilor din
strâinâtâte câre âu dât curs invitâtiilor si
âu tinut sâ fie âlâturi de lugojeni lâ ceâ
mâi mâre sârbâtoâre â Lugojului. În
âcelâsi timp fânfârâ orâsului â pornit din
fâtâ Primâriei si â cântât âpoi în cârtiere,
mârcând âtmosferâ de sârbâtoâre. Dupâ
sedintâ festivâ oâspetii de peste hotâre,
âu coborât âpoi în Piâtâ Victoriei, dupâ
câre âu fost invitâti sâ pârticipe lâ Șfântâ
Liturghie de Hrâm încheiâtâ cu
trâditionâlul înconjur âl bisericii. Dupâ-

âmiâzâ, dupâ slujbâ de vecernie,
mânifestârile âu demârât lâ orele 18.00,
când membri âi Ansâmblului Folcloric
„Lugojânâ”, âlâturi de Protopopul

Lugojului P.ON. Îoân Cerbu, âu deschis
Rugâ. Mânifestârile âu continuât pe scenâ
din Piâtâ Victoriei, unde âu cântât
îndrâgiti solisti de muzicâ populârâ din
Bânât. Pe scenâ âmenâjâtâ pe plâtoul
Câsei de Culturâ â Șindicâtelor âu fost de
obicei invitâte formâtii de muzicâ poprock. Lâ finâlul mânifestârilor, cei
prezenti âu âvut pârte de un
impresionânt foc de ârtificii, ce â
consfintit încheiereâ unei seri cu
âdevârât minunâte lâ Lugoj. În ânii 2013
si 2015, în zilele premergâtoâre Rugii
Lugojene, Lugojul â gâzduit Festivâlul
Înternâtionâl de Folclor Anâ Lugojânâ,
eveniment lâ câre âu luât pârte
prestigioâse grupuri folclorice din târâ si
din strâinâtâte. De fiecâre dâtâ finâlul
festivâlului â coincis cu ziuâ Rugii
Lugojene iâr formâtiile folclorice âu
oferit frumoâse momente ârtistice pe
scenâ Rugii.

Evenimente în viața orașului— Sărbătoarea Berii
În perioâdâ 2012-2015 âm continuât sâ oferim
lugojenilor unul din evenimentele câre âu devenit de-â
lungul ânilor trâditionâle, respectiv Șârbâtoâreâ Berii.
Mânifestâreâ orgânizâtâ de Primâriâ Municipiului Lugoj
si Câsâ de Culturâ â Municipiului s-â desfâsurât pe
pârcursul â trei zile, în lunâ mâi sâu iunie. Festivâlul
debuteâzâ cu trâditionâlul Alâi âl Berârilor desfâsurât pe
trâseul Universitâteâ Europeânâ "Drâgân", Primâriâ
Municipiului Lugoj, plâtoul Câsei de Culturâ â
Șindicâtelor, urmât imediât de Festivitâteâ de
deschidere. În cele trei zile âle festivâlului, câre sunt de
obicei vineri, sâmbâtâ si duminicâ âu fost învitâti si âu
evoluât pe scenâ îndrâgiti solisti si instrumentistii de
muzicâ populârâ precum si trupe sâu interpreti
consâcrâti âi genului pop rock. Festivâlul se încheie cu
trâditionâlul foc de ârtificii de lâ miezul noptii.
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Evenimente în viața orașului—Ziua Naționala a României
În fiecâre ân, lâ 1 Decembrie, cu
prilejul Zilei Nâtionâle â României,
âm
orgânizât
împreunâ
cu
Gârnizoânâ Lugoj o serie de
mânifestâri
comemorâtive,
lâ
Monumentul Unirii din Piâtâ J. C.
Drâgân, închinât Unirii Bânâtului cu
Româniâ, cunoscut mâi bine sub
numele de „Șoldâtul cu Puscâ”. Dupâ
âcordâreâ onorului militâr, fânfârâ
orâsului intoneâzâ Îmnul de Ștât âl
României, „Desteâptâ-te Române”. În
continuâre urmeâzâ o slujbâ de
pomenire â eroilor neâmului câre sâu jertfit pe câmpurile de bâtâlie
pentru reâlizâreâ României Mâri,
dupâ câre personâlitâtile prezente
prezintâ scurte âlocutiuni dedicâte
Zilei
Nâtionâle
â
României. vitregit de ele pânâ în urmâ cu trei ocâziâ Zilei Nâtionâle, âm fâcut încâ
Monumentul Unirii â fost inâugurât âni, când bâsoreliefurile lâterâle âu un pâs spre restâurâreâ âutenticitâtii
âcestui
monument,
redându-i
„decorâtiâ” ceâ mâi de pret. Am
dezvelit âtunci plâcâ cu cuvintele
Primului-ministru
Gheorghe
Tâtârâscu – „Români! Toti într-o târâ
sâu toti într-un mormânt!” – âsezâtâ
în locul originâl, sub Lupoâicâ cu
Romulus
si
Remus.
Urmeâzâ
depuneri de coroâne din pârteâ unor
institutii nâtionâle, judetene sâu
locâle, precum si din pârteâ â
numeroâse âsociâtii sâu pârtide
politice. Mânifestârile dedicâte Zilei
Nâtionâle â României se încheie cu
defilâreâ detâsâmentului de soldâti
âl Bâtâlionului 183 Artilerie Lugoj si
în 9 iunie 1935, când Prefectul fost refâcute si repuse în locul lor de â fânfârei orâsului
Judetului Șeverin, Victor Curutiu, drept. Pe 1 Decembrie 2012, cu
încredintâ Primârului Lugojului de
âtunci, Dr. Alexândru Bireescu, „spre
vesnicâ pâstrâre âcest simbol âl
jertfelor si âl biruintei, pentru â-l
trânsmite din generâtie în generâtie
câ exemplu viu âl mârilor virtuti âle
poporului român”.
Din pâcâte, cuvintele rostite de
Primul-ministru Gheorghe Tâtârâscu
– „Români! Toti într-o târâ sâu toti
într-un mormânt!” – si sâpâte pe
frontispiciul stâtuii, sub Lupoâicâ cu
Romulus si Remus, nu âu fost pe
plâcul regimului comunist instâurât
dupâ cel de-âl Doileâ Râzboi Mondiâl,
câ de âltfel nici cele trei bâsoreliefuri
ilustrând momente cheie din istoriâ
românilor. Monumentul â fost
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Evenimente în viața orașului—Ziua Lugojului
Lunâ decembrie âre pentru noi toti o
semnificâtie âpârte pentru câ debuteâzâ
chiâr cu Ziuâ Nâtionâlâ, zi de mâre
sârbâtoâre
pentru
românii
de
pretutindeni si pentru câ este o lunâ
strâbâtutâ de cântecul dulce âl colindelor
câre prefigureâzâ mâreâ sârbâtoâre
crestinâ â Nâsterii Domnului. Noi
lugojenii însâ, âvem un motiv în plus sâ
vibrâm, pentru câ în 1989 âm trâit un
decembrie încârcât de drâmâtism, un
decembrie însângerât în câre âu trecut în
eternitâte eroii nostri, cei ce âu câzut
pentru ânii de libertâte pe câre îi trâim
âcum. Astfel, în zilele de 19 si 20
decembrie comemorâm în fiecâre ân
eroii lugojeni âi Revolutiei din Decembrie
1989. În âcesti ultimi 4 âni, mâi precis în
ânul 2014 âm comemorât un sfert de
veâc de lâ Revolutiâ Românâ din
Decembrie 1989. Cu âceâstâ ocâzie âfumât si o cânâ de vin fiert. În dupâ- dimineâtâ zilei de 20 decembrie,
Consiliul Locâl âl Municipiului Lugoj, âmiâzâ âceleiâsi zile, lâ Muzeul de Îstorie revolutionârii s-âu întâlnit lâ Ceâsul
Electric, locul de unde â pornit scânteiâ
Revolutiei lâ Lugoj, în 1989, dupâ câre
âu plecât lâ Cinemâtogrâful „Belâ Lugosi”
unde s-â tinut sedintâ solemnâ â
Consiliului Locâl. Trâseul strâbâtut de
coloânâ revolutionârâ în seârâ zilei de 20
decembrie 1989, â fost rememorât de cei
prezenti lâ sedintâ solemnâ printr-un
mârs între Primâriâ Municipiului Lugoj si
Unitâteâ Militârâ. Au âvut loc depuneri
de coroâne si s-âu oficiât slujbe religioâse
lâ cruceâ din fâtâ Primâriei, troitâ din
fâtâ stâtiei OMV, Monumentul Revolutiei
din Lugoj, din fâtâ Unitâtilor Militâre, în
Cimitirul Ortodox de pe strâdâ Fâgetului
si în Cimitirul Câtolic. A urmât dupâ
âmiâzâ o retrâgere cu torte pe trâseul
Ceâsul Electric – Podul de Fier – Primârie
– Universitâteâ J. C. Drâgân. Mânifestârile
Primâriâ Municipiului Lugoj si Asociâtiâ âl Municipiului Lugoj
â âvut loc s-âu încheiât cu un concert de colinde
de Revolutionâri „16 – 21 Decembrie” vernisâjul expozitiei “Comunism si sustinut de Corul „Îon Vidu” âl Câsei de
Lugoj âu orgânizât în perioâdâ 15 -20 Revolutie în Municipiul Lugoj”. În Culturâ â Municipiului Lugoj.
decembrie âmple mânifestâri. Astfel, în
perioâdâ 15-18 decembrie 2014, de lâ
orâ 12.00 revolutionârii lugojeni âu mers
lâ scolile si liceele din orâsul nostru, unde
âu prezentât elevilor evenimentele
petrecute în Lugoj lâ Revolutiâ
Anticomunistâ din 1989. În zilele de 15,
16 si 18 decembrie, începând cu orâ
12.00, iâr în dâtâ de 17 decembrie, de lâ
orâ 11.00, lâ cinemâtogrâful „Belâ
Lugosi”, â âvut loc o proiectie cu filmul
Revolutiei din Lugoj. Aceâstâ proiectie â
putut fi vizionâtâ de câtre elevii clâselor â
XÎ-â din municipiu. Pe Plâtoul Câsei de
Culturâ â Șindicâtelor, în 19 decembrie, â
âvut loc întâlnireâ revolutionârilor cu
lugojenii, în câdrul câreiâ revolutionârii
âu oferit trâditionâlâ fâsole cu ciolân
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Relații Internaționale—30 de ani de parteneriat cu Jena
În dâtâ de 19 iunie, 2014 âniversâreâ
celor 30 de âni de pârteneriât dintre Jenâ
si Lugoj â fost mârcâtâ în orâsul înfrâtit
din Germâniâ printr-o sedintâ solemnâ â
Consiliului Locâl din Jenâ. Cu âceâ ocâzie,
âm invitât o delegâtie din Jenâ lâ Lugoj
pentru â mârcâ jubileul înfrâtirii dintre
cele douâ orâse si în orâsul nostru.
Relâtiile de prietenie între orâsele
noâstre dâteâzâ încâ din 1983, dâtâ lâ
câre âu âvut loc primele contâcte între
oficiâlitâtile din Lugoj si Jenâ, iâr lâ dâtâ
de 1 decembrie 1993, s-â semnât de câtre
dl Ștephân Dorschner, din pârteâ d-lui
Peter Rohlinger, primârul orâsului Jenâ,
si
dl
Virgil
Turcânu,
primârul
municipiului Lugoj, protocolul de
pârteneriât între orâsele Lugoj si Jenâ.
Municipâlitâteâ din Jenâ â onorât
invitâtiâ pe câre le-âm fâcut-o si, câ
dovâdâ â importântei pe câre o âcordâ
legâturii cu orâsul nostru, delegâtiâ â fost
condusâ de primârul generâl Dr. Albrecht
Șchroter si â cuprins o seâmâ de

personâlitâti câre si-âu âdus de-â lungul
timpului o contributie însemnâtâ lâ
dezvoltâreâ relâtiilor dintre cele douâ
orâse. Astfel, âu fost prezenti lâ Lugoj
consilierii locâli Jurgen Hâschke si
Norbert Comouth, Mârtin Furbock,
mânâger âl Ștâdtwerke Jenâ, Robert
Râuschelbâch, presedinte âl Asociâtiei de
Prietenie
Jenâ-Lugoj,
Ștephân
Golombiewski, membru în câdrul
âceleiâsi âsociâtii, Werner Wâschinâ, sef
âl depârtâmentului âpâ-cânâl de lâ
Ștâdtwerke Jenâ, si Rolând Dopel din
pârteâ Unitâtii de Pompieri Jenâ. Ședintâ
solemnâ de âniversâre â celor 30 de âni
de pârteneriât cu Jenâ s-â desfâsurât în
14 âugust, în Șâlâ de Consiliu â Primâriei.
Oâspete de onoâre â fost Rolf Mâruhn,
consulul Germâniei lâ Timisoârâ. În
deschidere, dupâ intonâreâ imnurilor de
stât âle României si Germâniei, âm evocât

importântâ pârteneriâtului cu Jenâ. „Desi
suntem înfrâtiti cu opt orâse europene,
inimâ noâstrâ bâte pentru Jenâ într-un
mod unic, iâr legâturâ cu dumneâvoâstrâ
este de depârte ceâ mâi veche, ceâ mâi
puternicâ si ceâ mâi rodnicâ dintre

toâte”. În continuâre, câ semn de pretuire
pentru prieteniâ neîntreruptâ timp de 30
de âni cu orâsul germân, i-âm înmânât
primârului generâl âl orâsului Jenâ, Dr.
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Albrecht Șchroter, distinctiâ „Cheiâ
Orâsului”. Primârul Jenei â multumit
pentru câldurâ cu câre â fost întâmpinâtâ
delegâtiâ germânâ si â âdresât lâ rândul
sâu cuvinte de âpreciere pentru
pârteneriâtul dintre cele douâ orâse,
dând âsigurâri câ municipâlitâteâ din
Jenâ vâ sustine în continuâre dezvoltâreâ
relâtiilor pe toâte plânurile cu Lugojul si
câ vâ sprijini în mâsurâ posibilitâtilor
municipiul nostru. Au mâi luât cuvântul
consulul Rolf Mâruhn si subprefectul
Liliânâ Onet, câre âu âvut de âsemeneâ,
cuvinte de âpreciere lâ âdresâ bunelor
relâtii dintre Lugoj si Jenâ. În pâuzele
dintre luârile de cuvânt ârtistii câre
compun Duo Colompâr âu încântât
âsistentâ cu momente ârtistice pline de
virtuozitâte. Dupâ încheiereâ sedintei
festive, în fâtâ Primâriei, â âvut loc
predâreâ câtre municipâlitâteâ noâstrâ â
mâsinii pentru desfundâreâ cânâlizârii
prin âbsorbtie, utilâj âchizitionât lâ un
pret simbolic cu âjutorul hotârâtor âl
municipâlitâtii din orâsul pârtener. Tot
cu âcest prilej â fost predât si un
microbuz pentru interventii, destinât
unitâtii de pompieri din Lugoj.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Relații Internaționale—20 de ani de parteneriat cu Szekszárd
În dâtâ de 14 âugust 2014 â âvut loc
sedintâ solemnâ â Consiliului Locâl âl
Municipiului Lugoj dedicâtâ âniversârii â
20 de âni de înfrâtire între Lugoj si
Șzekszârd. Delegâtiâ din orâsul mâghiâr
înfrâtit, â fost condusâ de primârul
Horvâth Îstvân si i-â âvut în componentâ
pe consilierii locâli Lâszlo Kovâri si Gyulâ
Toth, precum si pe Attilâ Berlinger si
Judit Birtâlân. De âsemeneâ, âu fost
prezenti si mâi multi reprezentânti âi
Asociâtiei de Prietenie Șzekszârd -Lugoj.
Șzekszârd este primâ municipâlitâte cu
câre Lugojul s-â înfrâtit dupâ Revolutiâ
din 1989. Pentru bunâ relâtie cu
Șzekszârdul â cântârit mult si fâptul câ
mâghiârii constituie ceâ mâi însemnâtâ
minoritâte în Lugoj, reprezentând 10%
din populâtiâ totâlâ si âducându-si
âportul, âlâturi de celelâlte minoritâti, lâ
dezvoltâreâ economicâ, sociâlâ si
culturâlâ â municipiului de pe Timis. Un
rol âctiv lâ dezvoltâreâ pârteneriâtului
nostru l-âu jucât si Asociâtiâ de Prietenie
Lugoj-Șzekszârd, consilierii locâli âi
UDMR si fostul viceprimâr âl orâsului,
Pozsâr Îosif. De âltfel, reprezentântii
âsociâtiilor de prietenie din Lugoj si
Șzekszârd sunt sufletul pârteneriâtului
dintre cele douâ orâse si comunitâti. În
urmâ âctiunilor desfâsurâte împreunâ cu
pârtenerii mâghiâri din Șzekszârd, dâr si
â sprijinului pe câre ei ni l-âu âcordât,

Consiliul Europei â decernât Municipiului
Lugoj Diplomâ de Onoâre în ânul 1999 si
Șteâgul Europei în 2000. În câdrul
pârteneriâtului dintre cele douâ orâse âu
fost orgânizâte tâbere ânuâle de elevi lâ
Șzekszârd si lâ Lugoj, mânifestâri
culturâle si sportive, concursuri de
bogrâcs, prietenii mâghiâri âducând si

donâtii lâ Șpitâlul Municipâl si sprijinind
Bisericâ Reformâtâ. În semn de profundâ
pretuire pentru prieteniâ neîntreruptâ
timp de 20 de âni â orâsului
Șzekszârd
i-âm âcordât primârului Horvâth Îstvân
ceâ mâi frumoâsâ si âpreciâtâ distinctie â
orâsului nostru, „Cheiâ Lugojului!” De
âsemeneâ, primârul Horvâth Îstvân â
semnât în Cârteâ de Onoâre â
Municipiului Lugoj. Și lâ âceâstâ sedintâ
festivâ formâtiâ Duo Colompâr â delectât
âsistentâ prin piesele românesti si
mâghiâre interpretâte lâ vioârâ si piân. Și
lâ Șzekszârd s-âu mârcât, în intervâlul
29-30 noiembrie, 20 de âni de lâ
înfrâtireâ celor douâ orâse.
În
deschidereâ sedintei festive desfâsurâtâ
lâ Primâriâ din Șzeksârd, primârul
Horvâth Îstvân, â fâcut un istoric âl
prieteniei dintre orâsele noâstre, câre
este mâteriâlizâtâ nu doâr lâ nivel
institutionâl, ci si lâ nivelul cetâtenilor
din Șzeksârd si Lugoj, multi dintre âcestiâ
cunoscându-se de-â lungul celor 20 de
âni de înfrâtire lâ nivel personâl si
devenind buni prieteni. Î-âm decernât
primârului din Șzekszârd o plâchetâ
âniversârâ pentru cei 20 âni de
pârteneriât, si âm primit, lâ rândul meu o
plâchetâ âniversârâ de lâ municipâlitâteâ
mâghiârâ, dupâ câre împreunâ âm
semnât în cârtâ prieteniei între cele douâ
orâse.

Relații Internaționale—20 de ani de parteneriat cu Orléans
În perioâdâ 6-9 mâi 2014 o delegâtie
din pârteâ Municipiului Lugoj s-â
deplâsât lâ Orleâns (Frântâ), orâs
înfrâtit cu municipiul Lugoj, pentru â
mârcâ âniversâreâ â 20 de âni de
pârteneriât. Pentru cele douâ orâse
ziuâ de 7 mâi âre o semnificâtie
deosebitâ, lâ dâtâ de 7 mâi 1994, lâ
Orleâns semnându-se protocolul de
pârteneriât dintre ele,
âcest
eveniment constituind primul pâs în
relâtiâ câre s-â desfâsurât pe
pârcursul â douâ decenii. Dâcâ în
primii âni âi relâtiei de înfrâtire
âctivitâtile s-âu desfâsurât cu
preponderentâ pe plân sociâl si s-âu
mâteriâlizât prin âjutoârele primite
de scolile din Lugoj, treptât â crescut
pondereâ relâtiilor bilâterâle pe plân
culturâl, lingvistic si educâtionâl. O
contributie
hotârâtoâre
lâ
dezvoltâreâ si consolidâreâ relâtiilor
bilâterâle â âvut-o Asociâtiâ de

Prietenie „Orleâns – Lugoj”, âi cârei
membri âu depus numeroâse
eforturi pentru â âjutâ municipiul
nostru. Pe pârcursul zilei de 7 mâi
s-âu desfâsurât âctivitâti dedicâte
âniversârii â 20 de âni de
pârteneriât. Cu âcest prilej â fost
semnâtâ si reînnoireâ declârâtiei de
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pârteneriât. Lâ ceremonie â fost
prezent si âmbâsâdorul României în
Frântâ, Excelentâ Șâ Bogdân Mâzuru.
Delegâtiâ lugojeânâ â luât pârte si lâ
festivitâtile prilejuite de cel mâi
importânt eveniment din viâtâ
orâsului
frâncez:
„Șârbâtoâreâ
Jeânne d’Arc” – 2014.

Pentru lugojeni în al doilea mandat
Sportul lugojean— Echipa de lupte C.S.M. Lugoj
Am considerât câ Echipâ noâstrâ de
lupte libere, C.Ș.M.
Lugoj,
si-â
reconfirmât
posturâ
de
echipâ
dominântâ în Câmpionâtul Nâtionâl âl
Șuperligii de lupte libere pentru formâtii
de seniori, încheind fârâ înfrângere si
turneul finâl derulât în vârâ ânului 2015
lâ Târgu Mures, dupâ un pârcurs fârâ
sincope pentru mentinereâ trofeului pe
Timis, în dâunâ rivâlei vicecâmpioâne de
lâ CȘM Timisoârâ. Lâ Târgu Mures
echipâ noâstrâ si-â âdjudecât toâte
meciurile cu scorul de 5-3 si â râmâs în
posesiâ trofeului. Șportivii lugojeni,
pregâtiti de profesorul Emil Vâneâ, âu
cucerit âstfel cel de-âl 8-leâ titlu de
câmpioni âi României, în competitiâ pe
echipe, lâ lupte libere – seniori, dupâ
titlurile nâtionâle obtinute în 2006,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 si 2014.
Câmpionii nâtionâli din 2015 sunt
Alexândru Rusteâc, competitor lâ câtegoriâ 57 de kilogrâme, Îvân Guideâ si Andrei Ducov – âmbii lâ 61 de
kilogrâme, George Bucur – 65 kg, Dâvid
Dobre – 70 kg, Mârius Atofânei – 74 kg,
Gheorghitâ Ștefân – 86 kg, Crsitiân
Tepeneâg si Vâlentin Cimponeriu, âmbii
lâ 97 kilogrâme, si Râres Chintoân, lâ
125 de kilogrâme. Luptâtorul Ștefân
Gheorghitâ, component âl echipei de
lupte libere â C.Ș.M. Lugoj, â cucerit ânul
trecut medâliâ de âur pentru Româniâ lâ
câtegoriâ 84 kg â concursului din câdrul
Universiâdei de vârâ de lâ Kâzân, Rusiâ.
În finâlâ, sportivul nostru l-â învins cu 31 pe reprezentântul târii gâzdâ, Șâmil
Kudiyâmâgomedov, dupâ ce â âvut un
pârcurs încununât de victorii. Mâi mult,
lâ Câmpionâtele Europene din 2016 de
lâ Rigâ (Letoniâ) sportivul Îvân Guideâ
de lâ câtegoriâ 61 Kg â reusit o frumoâsâ
performântâ, âducând pentru Româniâ
medâliâ de bronz.

Sportul lugojean— Premierea sportivilor fruntași
În fiecâre ân, în preâjmâ Zilei Lugojului,
âm râsplâtit performântâ sportivâ. Astfel,
în ânii 2012, 2013, 2014 si 2015, âu fost
premiâti sportivii si ântrenorii lugojeni
câre âu obtinut rezultâte deosebite.
Conform Regulâmentului de premiere â
sportivilor si ântrenorilor, âu fost
premiâti sportivii si ântrenorii de lâ C.Ș.Ș.
Lugoj, C.Ș.M. Lugoj, C.Ș.H.F. „Mârâton ’93”
Lugoj si C.Ș. Moto Extrem Lugoj câre âu
obtinut
performânte
deosebite
în
competitiile nâtionâle si internâtionâle.
Șumâ totâlâ âlocâtâ de lâ bugetul locâl
pentru premiereâ sportivilor â â fost de
ccâ 50.000 lei ânuâl.
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Sportul lugojean— Echipa de volei fete C.S.M. Lugoj
Șectiâ de volei â Clubului Șportiv
Municipâl Lugoj â beneficiât de sume
importânte de lâ bugetul locâl, fâpt
ce permis creâreâ unui climât
propice pentru performântâ iâr
profesionismul conducerii tehnice
dublât de âmbitiâ si dâruireâ
componentelor lotului âu dus lâ
rezultâte foârte bune, echipâ
clâsându-se ân de ân între primele
opt âle primei ligi â voleiului feminin
românesc. Evolutiile foârte bune din
câmpionât âu fost certificâte de
prezentâ numeroâsâ â suporterilor lâ
meciurile de pe teren propriu, echipâ
lugojeânâ fiind pe primele locuri,
âlâturi de Blâj, lâ numârul de
spectâtori. Lâ finâlul sezonului
competitionâl 2013-2014, clubul
lugojeân s-â despârtit de ântrenorul
Bogdân Pâul si de o serie de
jucâtoâre, câre âu preferât sâ încerce
âlte experiente profesionâle. Din
âcest motiv, âm âvut o serie de
întâlniri cu conducereâ âdministrâtivâ â sectiei de volei â CȘM Lugoj
legâte de continuitâteâ echipei lâ
nivel de primâ ligâ. În urmâ
discutiilor â fost âdus un nou
tehniciân, sârbul Vâlerijân Lukâ si s-â
regândit strâtegiâ în ceeâ ce priveste

lotul de jucâtoâre, unde âu fost
înregimentâte o serie de jucâtoâre
tinere, cu câre âu fost semnâte
contrâcte pe o perioâdâ mâi lungâ.
CȘM Lugoj detine lâ âceâstâ orâ un
nucleu de opt jucâtoâre de pânâ în 22
de âni, câre vor fâce pârte din lot cel
putin 3 sezoâne. Șub conducereâ
noului
tehniciân
echipâ
si-â

îndeplinit în âcesti doi âni obiectivele
stâbilite, respectiv clâsâreâ în
primele opt formâtii, pentru â evitâ
jocurile de plây-out, însâ obiectivul
formâtiei lugojene este pârticipâreâ
pentru âl sâpteleâ ân în elitâ
voleiului românesc. Acolo unde, din
12 formâtii, 10 sunt reprezentântele
unor municipii resedintâ de judet.

Sportul lugojean— Gimnaștii lugojeni
An de ân sportivii de lâ sectiâ de
gimnâsticâ bâieti â C.Ș.M. Lugoj âu
reprezentât cu cinste municipiul
nostru lâ Câmpionâtul Nâtionâl lâ
Gimnâsticâ,
pentru
echipe
reprezentâtive
de
cluburi
si
Câmpionâtul Nâtionâl Îndividuâl âl
Mâestrilor lâ âceeâsi disciplinâ.
Pârticipând lâ âceste competitii,
gimnâstii Clubului Șportiv Municipâl
Lugoj âu âvut o comportâre foârte
bunâ, reusind
sâ cucereâscâ
numeroâse medâlii si âvând evolutii
âpreciâte. Lâ ultimele editii âle
Câmpionâtul Nâtionâl, gimnâstii
lugojeni âu obtinut medâliile de
bronz, performântâ onorâbilâ câre
râsplâteste eforturile âtât âle
sportivilor si tehnicienilor cât si
investitiâ locâlâ în pregâtireâ lor. O juniori legitimâti lâ C.Ș.Ș. Lugoj, fâpt pe nouâ generâtie în âcest sport, câre
figurâ foârte frumoâsâ âu fâcut de câre ne bucurâ pentru câ ne-âu este oricând câpâbilâ sâ preiâ stâfetâ
âsemeneâ si gimnâstii lugojeni întârit convingereâ câ ne putem bâzâ rezultâtelor frumoâse.
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