
 

Începutul unui an nou 
înseamnă pentru fiecare 
dintre noi, pe lângă proiectele 
şi obiectivele de îndeplinit în 
acest an şi un moment de 
bilanţ, de analiză obiectivă a 
realizărilor, a reuşitelor, însă 
şi a problemelor cu care ne-
am confruntat de-a lungul 
anului care este aproape 
încheiat.  Anul 2013 a fost 
unul rodnic, în care s-au făcut 
paşi importanţi în proiectele 
complexe de investiţii aflate în 
lucru. Deşi ne-am axat în 
principal pe intensificarea 
lucrărilor la cele cinci mari 
obiective, respectiv  Podul 
pietonal, Strandul, Bazinul 
acoperit, Cinematograful 3D şi 
Piaţa agroalimentară nu am 
neglijat însă nici celelalte 
domenii de dezvoltare a 
oraşului, reabilitarea alimen-
tării cu apă şi a canalizării 
oraşului, modernizarea dru-
murilor şi trotuarelor, proble-
me legate de asistenţa socială, 

de sănătate şi educaţie. Am 
continuat proiectele de succes 
din anul precedent pentru 
copii şi tineri, respectiv, 
patinoarul,  orăşelul copiilor,  
skate park-ul şi am răsplătit 
eforturile elevilor olimpici şi a 
celor cu merite la învaţătură. 
Am continuat dialogul 
continuu cu cetăţenii oraşului, 
am informat corect populaţia 
despre toate activităţile 
municipalităţii prin publicaţia 
lunară „ Monitorul de Lugoj” 
Am continuat să sprijinim 
cultura, am redeschis în două 
etape Muzeul de Istorie şi 
Etnografie, am organizat  şi 
Festivalul Internaţional de 
Folclor. A fost un an impor-
tant şi pentru relaţia cu 
oraşele înfrăţite pentru ca am 
sărbătorit 30 de ani de 
prietenie cu oraşul Jena din 
Germania şi 20 de ani de 
parteneriat cu Szekszard, 
Ungaria. Că şi în anii 
precedenţi, am sprijinit 
consistent sportul lugojean 
premiind sportivii fruntaşi dar 
mai ales susţinând financiar 
principalele ramuri sportive 
care ne-au adus de altfel şi 
rezultate pe măsură: luptele, 
prin titlul de Campioană 
naţională, voleiul prin 
participarea la Cupa Balcanică 
şi gimnastica prin rezultate 
frumoase. Anul 2013 a fost un 
an hotărâtor pentru marile 

proiecte de investiţii ale 
oraşului, care au prins contur  
şi iată, în 2014 vom reuşi să 
ne respectăm angajamentele 
pe care le-am luat în faţa 
lugojenilor, dând în folosinţă 
rând pe rând obiective la care 
în anii trecuţi, nici măcar în 
cele mai optimiste presupu-
neri, nimeni nu se putea 
gândi. În luna martie lugojenii 
se vor putea bucura de noul 
Cinematograf 3D şi nu vor mai 
fi nevoiţi să meargă la 
Timişoara să vadă un film. 
Faptul că va avea şi o sală 
pentru copii va creşte 
atractivitatea şi utilitatea 
publică a acestui obiectiv, care 
se impunea a fi realizat într-
un oraş cultural, încărcat de 
tradiţie cum este Lugojul. În 
luna iunie vom da în folosinţă 
noul Pod Pietonal peste râul 
Timiş, care leagă Piaţa 
Agroalimentară de cartierul 
Ştrand şi care va uşura viaţa a 
mii de oameni care locuiesc în 
zonă. Urmează în toamna lui 
2014 deschiderea noului 
ştrand care va fi unul modern 
şi la nivelul celor pentru care 
lugojenii făceau sute de 
kilometri. Acum, se vor putea 
bucura acasă de toate 
beneficiile acestui adevărat 
complex de relaxare, iar la 
finalizarea Bazinului Acoperit 
se vor putea relaxa şi în 
sezonul rece. Tot în toamna 
acestui an  dăm în folosinţă 
noua şi moderna Piaţă 
Agroalimentară, pentru un 
comerţ civilizat cu produse 
agricole. Toate acestea sunt 
lucrări complexe şi la fiecare 
dintre ele am întâmpinat 
dificultăţi la lucrări. Nu ne-am 
dat însă bătuţi la prima 
problemă ivită şi, împreună cu 
specialiştii, am găsit 
întotdeauna cele mai bune 
soluţii. Eu merg mai departe şi 
îmi reafirm angajamentul de a 
continua drumul pe care am 
pornit şi anume de a face 
Lugojul un oraş frumos şi 
modern şi de a oferi condiţii 
tot mai bune de viaţă pentru 
lugojeni. 
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Lucrările la podul pietonal peste râul 
Timiş au continuat şi în anul 2013 în 
ritm susţinut înregistrând progrese 
semnificative astfel încât în primăvara 
anului 2014 ar putea fi finalizate. În 
luna martie lucrările s-au reluat cu 
turnarea betonului la trepte şi rampă la 
capătul podului dinspre cartierul 
Ştrand. În partea dinspre piaţă s-a 
turnat, de asemenea, betonul la trepte. 
În luna aprilie au fost realizate cofrajele 
pentru stâlpi şi rampă şi s-a montat 
armătura la capătul dinspre piaţă al 
podului. Tablierul metalic a fost adus în 
locaţie la sfârşitul lunii aprilie. În 16 mai 
au fost strânse şuruburile la tablier de 
către o echipă specializată a S.C. 
Lugomet S.A. De asemenea, s-au sudat 
contravântuirile şi contrafişele. La 
sfârşitul lunii iunie a avut loc una din 
cele mai importante operaţiuni. A fost 

montat peste albia râului tablierul 
metalic care este de fapt grinda cea mai 
lungă a podului. Pentru buna 
desfăşurare a acestei activităţi au fost 
utilizate macarale de mare capacitate, 
operaţiunea defăşurându-se pe 
parcursul a peste opt ore. Înainte de a fi 
amplasat pe piloni, tablierul a fost pus 
cu unul din capete pe un ponton şi tras 
cu troliul până pe malul celălalt. A fost 
apoi ridicat cu macaralele şi prins pe cei 
doi piloni de susţinere. La 1 iulie, s-au 
montat pe tablier armături şi cofraje 
pentru a fi turnat un strat de beton de 
20 de cm grosime. Vineri, 30 august s-a 
făcut pretensionarea grinzii de 48 de 
metri lungime la 200 tone forţă, 
stabilindu-se o săgeată pozitivă de 10 
cm. Lucrările de turnare a betonului pe 
principala grindă a podului s-au 
desfăşurat cu succes în 4 septembrie. În 

paralel, pe ambele maluri s-au executat 
operaţiuni de consolidare montându-se 
cuşti care au fost umplute cu piatră. În 
perioada în care s-a aşteptat întărirea 
betonului de pe grinda principală, a fost 
pregătit şantierul şi s-au executat 
lucrările premergătoare montării 
ultimelor grinzi de beton. Sâmbătă, 28 
septembrie, au fost montate şi ultimele 
două grinzi de pe malul stâng al 
Timişului realizându-se o cale de rulare 
continuă între piaţă şi ştrand. 
Suprabetonarea s-a realizat pe toate 
cele 5 deschideri ale podului iar pe trei 
deschideri s-au realizat chiar şi grinzile 
parapet laterale. Până la finalizarea 
completă şi darea în folosinţă a podului, 
mai trebuie montaţi parapeţii pietonali 
şi realizată instalaţia electrică. Se vor 
monta de asemenea, copertine peste 
scări şi rampe, vor fi montate lifturile la 
ambele părţi ale podului şi se va turna 
un ultim strat pe calea de rulare. 



 

Cinematograful 3D 
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Este de neconceput pentru un oraş cu 
renumele cultural al Lugojului să nu 
aibă un cinematograf. Am considerat că 
merită făcut orice efort pentru a oferi 
lugojenilor posibilitatea să aibă acces în 
propriul lor oraş la realizările 
cinematografiei româneşti şi mondiale. 
Sunt oameni care fie nu au timp să 
meargă la Timişoara, fie sunt mai în 
vârstă, fie nu au mijloace pentru a se 
deplasa atâta drum doar pentru a 
viziona un film. Vrem să le oferim 
lugojenilor toate facilităţile pe care le 
merită locuitorii unui oraş civilizat. 
Lucrările la acest obiectiv au demarat la 
începutul anului 2013. Am reuşit să 
rezolvăm problema litigioasă cu firma 
care avea închiriat un spaţiu în incinta 
cinematografului. Astfel firmei i-a fost 
atribuit spre închiriere un alt spaţiu, în 
apropiere, în suprafaţă de 52,7 mp pe 
str. Andrei Mocioni, nr. 3. Firma s-a 
mutat  în noul spaţiu, iar constructorul a 
putut aborda lucrările de amenajare a 
sălii 3D pentru copii şi a garderobei. 
Lucrările de la acoperiş şi din curtea 
interioară au fost obstrucţionate o 

perioadă de conducerea firmei care 
administrează Hotelul Dacia. Aceste 
persoane au înţeles însă cât de 
importantă este pentru cetăţenii 
Lugojului realizarea acestui obiectiv şi 
şi-au modificat atitudinea, permiţând 
demararea lucrărilor şi în acele spaţii. În 
luna martie s-au executat lucrări în 
interior. Este vorba de demolări şi 
reamenajări, precum şi de realizarea 
unui perete despărţitor între viitoarele 
săli de proiecţie ale cinematografului. 
Au avut apoi loc şi intervenţii la 
instalaţia de alimentare cu energie 
electrică în vederea asigurării puterii 
necesare funcţionării echipamentelor 
electrice ale cinematografului. De 
asemenea, s-a realizat alimentarea cu 
gaz pentru viitoarea centrală termică ce 
va deservi obiectivul. După ce firma care 
a funcţionat la parterul clădirii s-a 
mutat în noua locaţie, pereţii interiori 
au fost demolaţi conform proiectului. Pe 
faţada din curtea interioară a fost 
montată schelă şi a fost decapată 

tencuiala veche. A fost reparat podul 
clădirii fiind înlocuită lemnăria şi ţigla 
în totalitate şi s-a realizat şi 
hidroizolaţia din pod. În data de 2 
septembrie a avut loc o şedinţă tehnică 
cu proiectanţii şi constructorii. S-a 
stabilit ca sala 2D să aibă culoare 
vişinie, iar sala 3D culoarea albastru 
închis. Au fost alese fotoliile pentru 
spectatori, sistemul de protecţie fonică 
şi au fost stabilite traseele conductelor 
de apă, gaz şi canalizare. De asemenea 
au fost discutate problemele privind: 
alimentarea centralei termice, partea de 
sonorizare, sistemul fonic radiant şi 
absorbant, gresia şi faianţa care va fi 
folosită, realizarea sălii pentru copii şi a 
zidurilor despărţitoare. Până la sfârşitul 
anului 2013 s-au finalizat toate 
instalaţiile, s-au realizat racordurile 
electrice şi racordurile pentru gaze şi de 
alimentare cu apă. S-au încheiat de 
asemenea, lucrările la partea de 

instalaţii de climatizare din interior şi la 
instalaţiile termice. În momentul de faţă 
se lucrează la finisarea pereţilor pentru 
spaţiile tehnice şi anexe, respectiv la 
pregătirea pereţilor sălilor de proiecţie 
în vederea aplicării materialului de 
tratament acustic. S-au terminat de 
asemenea şi noile gradene pentru 
amplasarea fotoliilor. Mai rămâne de 
montat tratamentul acustic pe pereţi şi 
sistemul de izolare fonică dintre săli. Va 
urma apoi montarea aparaturii, 
definitivarea pardoselii la holul de la 
intrare şi în săli, gresie la intrare, 
respectiv mochetă în săli. La final vor fi 
montate corpurile de iluminat. 
Cinematograful va fi administrat de 
Casa de Cultură a Municipiului şi va 
oferi lugojenilor posibilitatea de a 
urmări în localitate ultimele apariţii 
cinematografice, fără a mai fi nevoiţi să 
se deplaseze la Timişoara. 



 

Piaţa agroalimentară 
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La sfârşitul lunii martie a anului 2013 
au demarat lucrările de reabilitare a 
Pieței Agroalimentare „George Coșbuc”. 
Este vorba de demolarea în totalitate a 
pieţei actuale şi construirea uneia noi, 
moderne, care să faciliteze un comerţ 
civilizat pentru cetăţenii oraşului, cât şi 
condiţii bune de manipulare, depozitare 
şi expunere a mărfii pentru producătorii 
agricoli din zonă. Pentru a oferi 
constructorilor front liber pentru 
lucrări, din 21 martie piaţa 
agroalimentară s-a mutat temporar într-
o altă locaţie, în zona Bazarului. În 
prima decadă a lunii mai au fost 
rezolvate de către municipalitate o serie 
de probleme legate de cele două 
persoane care aveau în proprietate 
clădiri şi teren pe teritoriul pieţei 
ajungându-se la un acord cu acestea în 
vederea demolării ambelor clădiri. În 
urma înţelegerii cu unul dintre 
proprietari, circulaţia autovehiculelor în 
partea dinspre râul Timiş a pieţei se va 

putea desfăşura în ambele sensuri, 
rămânând loc şi pentru construirea unei 
parcări. Tot în acea perioadă a început 
demolarea vechii pieţe. Fierul vechi care 
a rezultat din demolarea pieţei a fost 
predat şi valorificat. După demolare, în 
urma vizitei la faţa locului a experţilor şi 
proiectanţilor s-a stabilit excavarea pe o 
suprafaţă de 1.500 mp a unui strat de 
pământ de 3 m urmând, ca în locul 
acestuia să fie depus un strat de balast 
de 2 m, tasat din 20 în 20 cm. Lucrarea 
s-a executat pe două porţiuni egale 
astfel încât după finalizarea primei 
porţiuni s-au putut executa paharele de 
fundaţie pentru stâlpii de susţinere. Cu 
ocazia săpăturilor efectuate la noua 
piaţă agroalimentară a fost descoperită 
o magistrală de canalizare spartă. Prin 
urmare, a avut loc o şedinţă de lucru cu 
conducerea Meridian 22 SA, în care s-a 

hotărât modificarea traseului magis-
tralei de canalizare pe o lungime de 30 
de metri pentru a ocoli amplasamentul 
noii pieţe. O situaţie similară fusese 
întâmpinată în luna iunie şi cu 
magistrala de apă care a trebuit să fie 
deviată pe o lungime de 200 de metri. În 
ciuda previziunilor sumbre din toamna 
anului 2013 ale meteorologilor, în 
legătură cu iarna, vremea a fost 
deosebit de blândă şi a permis 
constructorilor să continue lucrările. 
Până în prezent a fost deja montată 
structura metalică. A fost executat şi 
parapetul din zidărie de cărămidă cu o 
înălţime de 1,5 m. De asemenea, au fost 
realizate chiar şi o parte din 
compartimentările interioare, tot din 
zidărie de cărămidă. În continuare, 

urmează să se execute închiderile 
perimetrale cu panouri şi să se monteze 
acoperişul metalic. În paralel s-a 
finalizat şi construcţia structurii de 
rezistenţă a viitoarei centrale termice. 
În perioada următoare se vor executa 
finisajele. Noua Piaţă agroalimentară 
este unul dintre cele cinci obiective de 
investiţii care vor fi date în folosinţă în 
cursul acestui an. Lucrările sunt în 
concordanţă cu graficul de execuţie, 
astfel că vor fi încheiate în toamna 
acestui an. Dacă avem în vedere că până 
atunci va fi realizat şi noul pod pietonal 
din apropiere, care va face legătura cu 
cartierul Ştrand, se va realiza un mai 
vechi deziderat al municipalităţii, 
respectiv accesul lugojenilor la un 
comerţ civilizat cu produse agricole.  



Ştrandul municipal 
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În anul 2013, am demarat un proiect pe care îl consider 
complementar cu acela al reabilitării Ştrandului 
municipal, respectiv realizarea unui bazin acoperit, 
pentru că va oferi astfel posibilitatea lugojenilor să se 
relaxeze şi în sezonul rece. În luna aprilie a fost semnat 
contractul cu firma constructoare. Lucrările au demarat 
în a doua parte a lunii aprilie. S-au turnat fundaţiile de 
la stâlpi, fundaţia de la bazinul de înot, elevaţia de la 
stâlpi şi pereţii bazinului. A fost, de asemenea, turnată 
fundaţia de la centrala termică şi corpul administrativ, 

placa la parter apoi stâlpii şi placa peste parter, tot în 
acea zonă. S-a realizat apoi bazinul de înot şi bazinul 
tampon. Au fost turnaţi pereţii subsolului tehnic apoi 
planşeul peste demisolul tehnic. Ulterior s-au turnat 
pereţii bazinului de odihnă. De asemenea, s-au turnat 
stâlpii şi grinzile cadrelor de susţinere a învelitorii. În 
ultima parte a anului s-au montat fermele metalice. 
Lucrările continuă şi în acest an, sunt în grafic şi acest 
obiectiv va fi dat în folosinţă în a doua parte a anului. 

Bazinul acoperit  

Una dintre preocupările noastre constante o constituie 
oferirea unor posibilităţi de agrement pentru cetăţeni 
astfel încât aceştia să nu mai fie nevoiţi să parcurgă sute 
de kilometri până la SPA-urile din ţara vecină, Ungaria. 
Începute în anul 2012, lucrările la reabilitarea 
Ştrandului municipal au continuat din plin în anul 2013. 
Au fost turnaţi pereţii de beton la bazinele de sărituri şi 
înot. S-au executat bazinele pentru recreere adulţi şi 
copii. Au fost continuate lucrările la râul artificial care 
va înconjura bazinele, executându-se cea mai mare 
parte din aceste lucrări, circa 70%. S-a ridicat structura 
de lemn pentru cele două baruri şi pentru vestiare şi 
duşuri. De asemenea, au fost realizate finisajele 

(interioare şi exterioare)  la baruri, vestiare şi duşuri 
precum şi dotările cu instalaţii la aceste obiective. S-a 
realizat infrastructura la terenurile de sport, respectiv 
tenis, minifotbal şi baschet. Au fost executate cele două 
scaune şi spaţiul tehnic aferent. Au fost efectuate lucrări 
de instalaţii (electrice, canalizare şi alimentare cu apă). 
Au fost realizate cele 5 incinte pentru pompe situate pe 
malul râului artificial. S-au executat lucrări de 
terasamente şi au fost construite treptele de beton 
pentru accesul la bazine şi la zona pentru plajă. 
Lucrările vor continua şi se vor finaliza în cursul acestui 
an. 

 



Reabilitare străzi 
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Ca şi în ultimii ani în Lugoj s-au desfăşurat în anul 2013 
ample lucrări de modernizare a trotuarelor din 
municipiu prin dalare sau asfaltare. Astfel, au fost 
dalate trotuarele pe străzile V. V. Delamarina, A. C. 
Popovici, Spl. Tinereţii, Piaţa J. C. Drăgan, malul 
Timişului de la OMV la podul de cale ferată, pe strada 
Koloman Wallisch, în dreptul parcului George Enescu 
precum şi urcările pe scări la pasarela pietonală de la 
OMV. De asemenea, au fost dalate şi aleile din Parcul 
Poştei şi două alei principale din Parcul Prefecturii. A 

fost dalată şi aleea de la Cimitirul eroilor din Cimitirul 
Ortodox de pe strada Făgetului. În total, au fost 
executate lucrări de dalare pe o suprafaţă de 7.000 mp 
de trotuare şi s-au instalat 3.200 ml de bordură mare si 
1200 ml de bordură mică. Au fost asfaltate trotuarele 
de pe străzile Făgetului, Libertăţii, Tudor Vladimirescu, 
Viorelelor, Cotu Mic, Coloman Wallisch, Paul Chinezu - 
partea dreaptă, 13 Decembrie, şi Cernei. În total, a fost 
asfaltată o suprafaţă de 15.000 mp de trotuare şi s-au 
instalat 3.500 ml de borduri. 

Reabilitarea trotuarelor prin dalare şi prin asfaltare 

Programul de reabilitare prin asfaltare a străzilor din 
municipiu a fost continuat şi în anul 2013. Prima acţiune 
a drumarilor s-a desfăşurat pe strada Tudor 
Vladimirescu, partea a doua a străzii, de la intersecţia cu 
strada Teiului, rămasă din ultima perioadă a anului 
2012, când vremea nu a mai permis desfăşurarea unor 
astfel de lucrări. De asemenea, s-a intervenit pe strada 
Romanilor pentru reparaţii. Fiind în perioada de 
garanţie, firma executantă a avut obligaţia să remedieze 
toate problemele apărute. Nici pe strada Tudor 
Vladimirescu, nici pe strada Romanilor nu s-au plătit 
sumele aferente, respectiv cei circa 700 mii de lei până 
când nu s-a făcut recepţia lucrărilor după ce în prealabil 

toate gurile de canal au fost ridicate la nivelul străzii şi 
au fost executate marcajele rutiere. În ultima perioadă a 
anului a avut loc asfaltarea unei străzi importante, 
respectiv Splaiul Tinereţii. Lucrarea s-a realizat prin 
turnarea a două straturi de asfalt iar la final au fost 
realizate marcajele. Lugojenii au apreciat asfaltarea 
acestei străzi. Ca şi pe celelalte străzi proaspăt asfaltate, 
ne confruntăm şi aici cu excese de viteză din partea 
unor automobilişti care fac adevărate raliuri, dar 
sperăm să înţeleagă pericolele la care se expun şi pe ei şi 
pe ceilalţi participanţi la trafic. Lucrarea a fost 
recepţionată imediat după executarea marcajelor. 

 



Reparaţii drumuri 

PAGINA 7 -  INFRASTRUCTURA RUTIERĂ RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2013  

Sensuri giratorii şi fluidizarea traficului 

După ce străzile au fost curăţate de 
rămaşiţele de materiale antiderapante 
folosite pe timpul iernii şi spălate, mai 
multe treceri de pietoni din municipiu au 
fost executate în sistemul bicomponent alb-
roşu. Este vorba despre trecerile de pietoni 
de pe str. V. V. Delamarina în dreptul Şcolii 
nr. 4 şi al intersecţiei cu str. T. Popovici, pe 
str. Făgetului în dreptul cimitirului ortodox 
şi al Şcolii Al. Roşca, iar pe str. Timişoarei în 
dreptul CEC Bank şi al benzinăriei OMV. În 
total, au fost executate marcaje pe o 
suprafaţă de 300 mp. Prin această acţiune, 
care vine în completarea modernizărilor 
similare de anul trecut, municipalitatea 
speră să crească gradul de siguranţă a 
circulaţiei pietonilor în municipiu şi să evite 
accidente nedorite la trecerile de pietoni 
din oraş. De asemenea, au fost executate 
marcaje rutiere longitudinale şi transver-
sale cu vopsea albă pe străzile principale 
din oraş precum şi unde a fost necesar, pe o 
suprafaţă de 2.500 mp. Pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, un 
număr de 40 de stâlpi-suport şi 100 de 
indicatoare rutiere de diferite mărimi au 
fost achiziţionate şi montate în locaţii noi 
din oraş sau pentru înlocuirea celor 
distruse sau furate. 

În luna iulie a anului 2013 s-au 
executat lucrări de reabilitare la 
trecerea de nivel la calea ferată de pe 
strada Bocşei. Astfel, Primăria Muni-
cipiului Lugoj a achitat partea de asfalt, 
iar SNCFR partea de plăci de beton 
dintre linii. Soluţia constructivă aleasă 
a fost una optimă chiar dacă între linii 
s-au folosit plăci de beton. Cealaltă 
soluţie, cu folosirea materialului plastic 
special, ar fi implicat costuri foarte 
mari. Se poate observa că lucrarea este 
de calitate şi acum se poate circula în 
condiţii foarte bune. 

A fost reabilitată trecerea de nivel la 
 calea ferată de pe strada Bocşei 

Indicatoare şi marcaje 
rutiere 

În anul 2013, după încheierea 
sezonului rece, în toate zonele şi 
cartierele din oraş au demarat 
lucrări de reparaţii la drumurile cu 
carosabil asfaltat şi pavat precum şi 
la cele neasfaltate. Au fost executate 
lucrări de refacere prin plombare a 
drumurilor cu carosabil asfaltat ca 
urmare a deteriorării stratului de 
uzură sau în urma unor lucrări de 
intervenţie la gospodăria subterană 
pe o suprafaţă de 4.000 mp. 
Lucrările s-au defăşurat pe străzile: 
Buziaşului, Timişoarei, Făgetului, 
Caransebeşului, Memorandului, 
Bălcescu, cartierele Micro II, III, IV, 
V, Cotu Mic, Splaiul 1 Decembrie 
1918, şi cartierul Timişorii 110-119. 
Pentru o calitate mai bună a 

reparaţiilor, în prealabil s-au 
executat lucrări de frezare, nu doar 
plombări simple. În ceea ce priveşte 
străzile pavate din municipiu, 
lucrările de întreţinere şi reparaţii 
au avut loc pe o suprafaţă de 1.500 
mp. S-au executat în acest sens 
lucrări pe străzile Mărăşeşti, 
Dorobanţilor, Grozăvescu şi Oituz. 
De asemenea în cursul anului 2013 
au avut loc şi lucrări de balastare a 
unor străzi din Lugoj si satele 
aparţinătoare. Acestea s-au executat 
pe o suprafaţă de 22.000 mp pe 
străzile Livezilor, Agriculturii, G.A. 
Petculescu şi la Armădia. De 
asemenea la Tapia a avut loc 
reprofilarea părţii carosabile pe o 
suprafaţă de 8.000 mp. 

Unul dintre proiectele importante realizate în 2013 a fost 
sensul giratoriu situat la intersecţia străzilor Hezerişului, 
Crişan, Cloşca, Gen. Dragalina şi Al. Astalaş. Acesta va deveni 
unul dintre cele mai importante sensuri giratorii din 
municipiu, prin intermediul său urmând să fie făcută legătura 
cu şoseaua de centură şi cu viitoarea autostradă. Luni, 22 iulie, 
a fost dat ordinul de începere a lucrărilor care au fost executate 
de firma Compact. Termenul de execuţie de 60 de zile a fost 
devansat, iar costul lucrărilor a fost de 300.000 lei. Construcţia 
are o înălţime de 50 cm de la nivelul şoselei, pentru a asigura 
vizibilitate din toate direcţiile de mers. Crucea din zonă a fost 
montată în centrul intersecţiei. A fost realizat şi proiectul 
pentru noul sens giratoriu de la intersecţia străzilor Cuza Vodă, 
Episcop Dr. Ion Bălan, Bălcescu şi Memorandului, în faţa 
Bisericii „Învierea Domnului”. Acest nou sens giratoriu va 
contribui la fluidizarea traficului rutier în zonă. Tot în anul 
2013 am propus realizarea unui nou sens giratoriu în 
municipiu. După finalizarea pasajului de pe strada Buziaşului, 
dată fiind imposibilitatea întoarcerii autovehicolelor în 
apropiere de pasaj, firma Gamet care activează în zonă a 
solicitat realizarea unui sens giratoriu la ieşirea pe care o are 
pe strada Buziaşului. De asemenea am prezentat o propunere 

de deviere a circulaţiei în zona din apropierea platoului Casei 
de Cultură a Sindicatelor. Se va propune închiderea circulaţiei 
pe strada Nicolae Bălcescu de la Ceasul Electric până după 
magazinul Carrefour. Se va realiza un sens giratoriu lângă 
Podul de Fier şi o nouă arteră de circulaţie care se va îndrepta 
de la Podul de Fier paralel cu malul Timişului până se va întâlni 
cu Splaiul Plopilor. 



 

Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare 

PAGINA 8 -  INFRASTRUCTURA EDILITARĂ RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2013  

La începutul lunii februarie, la ședința 
de lucru pe care executivul a avut-o cu 
firma Hidroconstrucția, cea care execută 
lucrările de reabilitare a rețelei de apă 
din municipiu s-a hotărât demararea 
lucrărilor din acest an. Astfel, din data 
de 11 februarie, firma a fost prezentă în 
oraş cu 25 de oameni. S-a făcut 
pregătirea de șantier în vederea 
lucrărilor de traversare a râului Timiș 
cu conducta magistrală de apă. Lucrarea 
este complexă, pentru susţinerea 
conductei de apă fiind în prealabil 
montate grinzi cu zăbrele. Conducta are 
diametrul de 400 mm şi este izolată 
termic. În perioada următoare s-au 
realizat şi legăturile conductei cu 
magistralele care vin pe direcţia străzii 
Coloman Wallisch şi a splaiului Tinereţii 
pe de o parte şi pe direcţia străzii I. 
Huniade de cealaltă parte a râului Timiş. 
La capătul podului dinspre strada 
Coloman Wallisch, pentru traversarea 
străzii, s-a folosit conducta existentă, 
care a fost montată relativ recent şi este 
în stare tehnică bună. Traversarea 
râului Timiş pe sub Podul de Beton cu 
conducta de 400 de mm a fost o lucrare 
de mare importanţă pentru oraş, pentru 
că s-a reuşit astfel să se închidă inelul de 
presiune al conductei. Când alimentarea 
cu apă se va face exclusiv prin conducta 
nouă, pierderile din sistem vor fi 
minime şi nu vor mai fi antrenate în 
reţea impurităţile din zonele degradate 
ale vechilor conducte. Referitor tot la 
reţeaua de apă, au fost aduse 16 pompe 
de ultimă generație care au înlocuit 
pompele de la forajele care alimentează 
Uzina de apă nr. 1, respectiv Uzina nr. 3. 
Acestea au o capacitate de pompare mai 
mare și un consum de energie mai mic. 

Ele contribuie la creșterea eficienței 
sistemului de alimentare cu apă a 
municipiului. În paralel, Meridian 22 a 
început branșarea gratuită la rețeaua de 
apă a locuințelor de pe străzile Crișan și 
Cloșca. Firma Meridian 22 a reparat 
avariile din carosabil la propriile lucrări. 
Tot în anul 2013 s-au desfăşurat şi 
lucrările de introducere a apei potabile 
în Tapia. Până la limpezirea totală a apei 
și efectuarea măsurătorilor de calitate, 
nu s-au perceput tarife pentru apa 
potabilă. Pentru tratarea apei a fost 
adusă cantitatea necesară de hipoclorit. 
Branșamentele la rețeaua de apă în 
Tapia au fost gratuite, astfel încât toți 
cetățenii din sat beneficiază de apă 
potabilă. Forajul vechi din partea de jos 
a fost legat la Uzina de Apă a orașului 
pentru a exista posibilitatea tratării apei 

și, astfel, va putea fi folosit și acest foraj. 
Cu ocazia săpăturilor efectuate la noua 
piaţă agroalimentară a fost descoperită 
o magistrală de canalizare spartă. Prin 
urmare, a avut loc o şedinţă de lucru cu 
conducerea Meridian 22 S.A. în care s-a 
hotărât modificarea traseului 
magistralei de canalizare pe o lungime 
de 30 de metri pentru a ocoli 
amplasamentul noii pieţe. O situaţie 
similară a fost întâmpinată şi cu 
magistrala de apă care a trebuit să fie 
deviată pe o lungime de 200 de metri. 
Tot în cursul anului 2013 a fost urmat 
programul de branşare a cartierelor la 
noua magistrală de apă a municipiului 
Lugoj. Au fost branşate: cartierul Micro 
I,  Micro II, Micro IV (parţial) şi Micro V. 
Lucrările au fost executate de SC 
Meridian 22 S.A. În paralel, s-au 
executat branşamente gratuite la apă pe 
străzile Horea, Cloşca şi Crişan. Luni, 29 
iulie, a fost semnat contractul de lucrări 
pentru introducerea reţelelor de apă şi 
canalizare în Cartierul Militari. Lucrările 
au fost finalizate astfel încât cei care au 
concesionat terenuri pentru case să 
beneficieze de aceste utilităţi. A fost 
predat obiectivul Staţie pompare strada 
Salcâmului parte a Reabilitării 
alimentării cu apă în Municipiul Lugoj, 
fiind ataşat şi Procesul verbal la 
terminarea lucrărilor. Valoarea acestui 
obiectiv este de 270.724,00 lei. În ceea 
ce priveşte lucrările la reţeaua de 
canalizare a oraşului a fost introdusă 
canalizarea pe strada Bella Bartok din 
cartierul Balta Lată. A fost de asemenea, 
predat obiectivul cu cele două 
tronsoane totalizând 338 m de 
canalizare, fiind ataşat şi Procesul 
verbal la terminarea lucrărilor. Valoarea 
acestui obiectiv este de 111.634,14 lei. 
 



Teren de sport cu gazon sintetic în 
cartierul Stadion I 
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Proiectul de reabilitare a faţadei Primăriei Municipiului Lugoj a 
primit locul I la concursul „Faţada anului” 

Au continuat şi în anul 2013 demersurile 
pe care le facem pentru reabilitarea 
clădirilor din centrul istoric al oraşului. A 
fost transmisă la Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice, documentaţia 
pentru avizarea lucrărilor de intervenţie 
privind  reabilitarea clădirilor din centrul 
istoric al oraşului, etapa I. Urmează să se 
refacă, în trei etape, faţadele clădirilor din 
tot centrul istoric al oraşului. La începutul 
lunii decembrie a sosit de la comisie 
aprobarea documentaţiei urmând ca în 
anul 2014 să demareze lucrările la primele 
două clădiri din primul tronson care va fi 
reabilitat. 

La şedinţa de executiv din 4 noiembrie, 
s-a stabilit realizarea unui proiect 
privind modernizarea Galeriei Pro-
Arte, după o concepţie modernă. 
Galeria va include un magazin cu 
produse specifice amplasat la intrarea 
dinspre strada Mocioni. Va beneficia de 
un sistem modern de iluminare şi de 
un sistem nou de încălzire cu centrală 
proprie. De asemenea, se va face o altă 
împărţire a spaţiilor de expunere. 
 

Proiect privind modernizarea Galeriei Pro-Arte 

Reabilitarea clădirilor din 
centrul istoric 

În urma ordinului de începere a 
lucrărilor din data de 30 septembrie, 
a demarat amenajarea unui teren de 
sport cu gazon sintetic în cartierul 
Stadion I. Terenul are o împrejmuire 
cu panouri de plasă pe stâlpi metalici, 
cu o înălţime de 2 metri pe lungime şi 
de 4 metri pe lăţime. Are o suprafaţă 
de 651 mp, iar valoarea totală a 
lucrărilor de amenajare a acestuia se 
ridică la suma de 165.585 lei. Deşi 
termenul de execuţie din contract 
este de 90 de zile începând de la 30 
septembrie, lucrările au fost 

finalizate mult mai repede, astfel 
încât inaugurarea sa a avut loc în 
data de 5 noiembrie.  

Buna colaborare dintre municipalitate şi 
firma Codproiect din Cluj, materializată 
prin proiectul de reabilitare a faţadei 
clădirii Primăriei Municipiului Lugoj, a 
fost răsplătită de juriul concursului 
„Faţada anului 2012”, organizat de 
prestigioasa firmă Baumit România cu 
Locul 1 la secţiunea Restaurare, 
reabilitare, conversie. Concursul, la care 
au fost înscrise 64 de proiecte, a avut în 
juriu arhitecţi români de prestigiu, cadre 
didactice ale Universităţii de Arhitectură 

şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti  şi s-a 
desfăşurat pe trei secţiuni, respectiv:  
Clădiri de locuit,  Clădiri comunale,  
Restaurare, reabilitare, conversie. Juriul 
i-a avut în componenţă pe Conf. dr. arh. 
Marian Moiceanu, Decan al Facultăţii de 
Arhitectură din cadrul Universităţii de 
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” 
Bucureşti, Conf. dr. arh. Georgica 
Mitrache, Director al Departamentului 
„Sinteza Proiectării de Arhitectură” - 
Facultatea de Arhitectură din cadrul 

Universităţii de Arhitectură şi Urbanism 
“Ion Mincu” Bucureşti şi pe Prof.dr.arh. 
Constantin Enache, Catedra de Proiectare 
Urbană şi Peisagistică – Facultatea de 
Urbanism din cadrul Universităţii de 
Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” 
Bucureşti şi pe Inginer Laurențiu 
Lupușor, Director General al Baumit 
România. În luna noiembrie a anului 
2013, la sediul Primăriei Municipiului 
Lugoj a avut loc decernarea diplomelor 
de către reprezentantul Baumit România 
celor implicaţi în proiect. Au fost prezenţi 
din partea Baumit România directorul de 
proiecte - Adrian Albuleţ şi directorul 
zonal Călin Dobra, din partea 
proiectantului (firma Codproiect  din 
Cluj) - Codruţa Păiş şi Bogdan Nichifor, 
din partea constructorului (firma 
Matcon) - Mate Ianoş şi Gheorghe Tonca 
iar din partea distribuitorului (firma 
Ti&Mar) - Marcel Iliaş. În încheierea 
acestei întâlniri directorul de proiecte al 
Baumit România a informat că proiectul 
de reabilitare a faţadei clădirii Primăriei 
Municipiului Lugoj se va număra printre 
cele trei proiecte ce vor fi înscrise la un 
concurs internaţional care va avea loc în 
Austria. Concursul se intitulează 
„Challenge 66” câştigătorul fiind răsplătit 
cu un premiu în valoare de 66.000 Euro. 
 



 

Curăţenia în oraş 
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În anul 2013 am continuat 
eforturile pe care le-am 
întreprins în anii anteriori, în 
direcţia modernizării şi 
înfrumuseţării oraşului. În acest 
sens au fost amplasate în două 
locuri din oraș ceasuri stradale 
moderne, iluminate și pe timp 
de noapte, care indică data, ora 
și temperatura. Având o 
înălțime de circa 4 m, acestea au 
un afișaj triunghiular cu LED-uri 
fiind vizibile din toate 
unghiurile. Unul a fost montat la 
intersecţia de la Unic, în 
imediata apropiere a Băncii 
Unicredit Ţiriac, iar celălalt în 
zona clădirii fostei Prefecturi. 

Ceasuri electronice stradale 

În vederea întâmpinării cum se 
cuvine a sărbătorilor de Paşte au 
fost făcute în oraş o serie de 
pregătiri. Astfel, străzile din zona 
centrală au fost spălate cu soluţie de 
clorură de magneziu care este 
foarte eficientă, absorbind praful pe 
o perioadă lungă de timp. S-a 
început vopsitul băncilor, gardurilor 
şi balustradelor. Au fost 
achiziţionaţi aproximativ 500 metri 
liniari de ghirlande tricolore care au 
fost montate în oraş. Au fost 
stabilite şi zonele în care s-a 
acţionat pentru tăierea ierbii şi 
întreţinerea spaţiilor verzi. Dacă 
ţinem cont că aceste zone verzi 
însumează o suprafaţă de circa 50 
de ha şi pentru întreţinerea lor 
folosim exclusiv personal de la 
Salprest S.A. şi Serviciul Sere şi 
Spaţii Verzi, efortul depus în acest 
sens este considerabil, mai ales că 
tăierea ierbii are loc de trei ori pe 
an, respectiv în lunile aprilie-mai, la 
începutul lui iulie şi la începutul 
lunii septembrie. Împreună cu 
conducerea Salprest S.A., s-au luat 
decizii privind curățenia în oraș și 
curățarea plajelor. Au fost abordate 
și problemele care au apărut în 
urma rezilierii, începând cu data de 
21 iunie, a contractului de unic 
operator al Deponeului de la Ghizela 
deținut de Salprest S.A. Preluarea 

operării deponeului de către RETIM 
Timișoara va genera probleme 
unităților administrativ-teritoriale 
din județ. S.C. Salprest S.A. presta 
toate cele trei tipuri de servicii la 
costuri mai mici decât RETIM. 
Astfel, costurile de operare erau 
9,97 euro/tonă la Salprest, la RETIM 
fiind 12,58 euro/tonă, costurile de 
tratare microbiologică erau de 
12,72 euro/tonă la Salprest și de 
14,85 euro/tonă la RETIM, iar 
costurile de sortare erau de 9,02 
euro/tonă la Salprest și de 10,4 
euro/tonă la RETIM. Din acest 

motiv, în timp se vor înregistra 
consecințe asupra prețului de 
preluare a deșeurilor în toate 
unitățile administrativ-teritoriale 
din județ. Am cerut o dispensă de la 
Asociația  de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș 
pentru a beneficia în continuare, 
până la sfârșitul anului 2013, de 
gratuitate la depunerea deșeurilor 
în deponeu pentru Salprest, pentru 
că am pus în funcțiune stația de la 
Ghizela și o perioadă S.C. Salprest a 
lucrat pe pierdere. 



 

Mobilier stradal nou sau recondiţionat 

RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2013  

Tot în ceea ce priveşte curăţenia oraşului 
în anul 2013 am continuat acţiunile de 
reabilitare a unor piese de mobilier 
stradal sau achiziţionarea unora noi 
precum şi amplasarea acestora în diverse 
locaţii din oraş. Astfel au fost 
recondiţionate 32 de bănci metalice cu 
şipcă de lemn care au fost amplasate în 
Parcul Poştei după dalarea aleilor şi pe 
aleea care duce de la Pasarela Pietonală 
din dreptul staţiei de benzină OMV până 
la podul de cale ferată. Au fost schimbate 
şipcile de lemn la un număr de 50 de 
bănci situate pe malurile Timişului pe 
splaiurile Coposu şi Brediceanu. Au mai 
fost achiziţionate un număr de 50 de 
bănci  şi 50 de coşuri de gunoi, toate noi 
ce urmează a fi montate după finalizarea 
dalării aleilor din Parcul Prefecturii. 

Iluminatul festiv de sărbători 

Curăţenia de primăvară şi de toamnă 

Ca şi în anii precedenţi, în preajma 
sărbătorilor de iarnă a fost realizat 
iluminatul festiv al oraşului. Au fost 
împodobite zona centrală şi arterele 
principale dar nu au fost neglijate nici 
cartierele. Au fost folosite ornamentele 

din anii precedenţi (plase şi perdele 
luminoase, figurine, ţurţuri, Snow Fall), 
dar şi unele noi cum ar fi sferele de 
cristal (pe strada V.V. Delamarina). De 
asemenea, au fost iluminate festiv zone 
noi din municipiu respectiv splaiul 

Coposu (perdele luminoase, leduri) şi 
Splaiul 1 Decembrie 1918 (steluţe 
luminoase). 

Primăria Municipiului Lugoj şi societatea „Salprest” S.A. au 

organizat ample acţiuni de curăţenie generală atât în 
primăvară cât şi în toamnă.  Angajaţii Salprest au adunat peste 
1.400 de metri cubi de deşeuri la curăţenia de primăvară. În 
prima zi de curăţenie, sâmbătă, 30 martie, societatea a colectat 
peste 700 metri cubi de deşeuri de la locuitorii din Lugojul 
German – jumătatea municipiului situată pe malul stâng al 
râului Timiş şi peste 400 de kilograme de deşeuri electrice şi 
electronice. În cea de-a doua zi de curăţenie, 6 aprilie, 
Salprestul a adunat din Lugojul Român – jumătatea 
municipiului situată pe malul drept al râului Timiş, peste 700 
metri cubi de deşeuri şi aproape 200 de kilograme de deşeuri 
electrice şi electronice. În cadrul curăţeniei de toamnă, în 
zilele de 2 noiembrie (Lugojul German) s-au colectat 424 
metri cubi de deşeuri şi 9 noiembrie în Lugojul Român s-au 
colectat 491 metri cubi de deşeuri. Şi de această dată au fost 
colectate deşeuri electrice şi electronice în cantitate totală de 
1150 kilograme. 
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Au fost celebraţi bătrânii urbei  
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În luna martie a fiecărui an, asistenţii sociali din 
Lugoj se întrunesc în scopul dezbaterii unor 
problematici specifice activităţii lor profesionale. 
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj a 
organizat în colaborare cu Colegiul Asistenţilor 
Sociali Timiş o masă rotundă, cu scopul de a oferi 
oportunitatea asistenţilor sociali ce îşi desfăşoară 
activitatea în zonă să se întâlnească cu colegi de 
breaslă şi să poarte un dialog constructiv pe teme 
precum: promovarea identităţii profesiei de 
asistent social, importanţa asistenţei sociale şi a 
lucrătorilor în acest domeniu, supervizarea în 
asistenţa socială. Conform Legii nr. 292 din 2011, 
beneficiile de asistenţă socială  se stabilesc în 
bani sau în natură şi sunt măsuri complementare 
măsurilor financiare destinate asigurării unui 
standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi 
copilului, promovării şi garantării exercitării de 
către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale.  

Ziua Mondială a  

Asistenţei Sociale 

Prin Hotărârea Consiliului Local al 
M u n i c i p i u l u i  L u g o j  n r . 
168/27.12.2008 s-a decis acordarea 
diplomei şi premiului de fidelitate 
cuplurilor care aniversează 50 de 
ani de căsătorie neîntreruptă, 
precum şi a diplomei şi premiului 
de excelenţă pentru persoanele cu 
vârstă venerabilă, în etate de peste 
90 de ani. Prin acest eveniment 
doresc ca în jurul unor importante 
sărbători religoase să omagiem 
vârstnicii, persoane cu vârste 
venerabile şi cupluri având peste 50 

de ani de căsătorie neîntreruptă. 
Împreună cu Direcţia de Asistenţă 
Socială Comunitară ne-am străduit 
să oferim o clipă de bucurie unui 
număr de 35 de cupluri şi 20 
persoane cu vârstă venerabilă, de 
peste 90 de ani de viaţă, într-o 
atmosferă festivă la Teatrul 
Municipal, oferindu-le câte o floare, 
un premiu în bani şi o diplomă. În 
data de 30 octombrie 2013 am 
omagiat şi primul lugojean care a 
atins venerabila vârstă de 100 de 
ani, „vârsta de aur”. Este vorba de 
Frohlich Laios, veteran de război pe 

care l-am vizitat cu acest prilej 
împreună cu reprezentanţii 
Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară şi a primit din partea 
administrației locale 1.000 de lei, o 
sumă simbolică pentru vârsta pe 
care a împlinit-o pe 6 octombrie, 
dar și un tort de ciocolată și o 
diplomă, alături de un buchet de 
flori. Şi în acest an, am continuat, 
tradiţia organizării Balului 
Seniorilor (ediţia a VIII-a) şi 
Revelionului Seniorilor (ediţia a IX-
a) la care au participat un număr 
impresionant de seniori. 

În municipiul Lugoj există 
aproximativ 400 de locuinţe 
sociale. În zona Mondial-
Bocşei, situaţia celor 100 de 
locuinţe sociale de pe partea 
stângă a fost ameliorată prin 
introducerea alimentării cu 
apă. Se are în vedere legarea 
la reţeaua de canalizare a 
acestor gospodării. În ceea ce 
priveşte cele 84 de familii 
care locuiesc pe partea 
d r e a p tă ,  a m  d or i 
concesionarea gratuită a 
loturilor de teren de 380 mp 
parcela, pentru a putea să-şi 
construiască locuinţe. O 
problemă cu care ne confrun-
tăm o reprezintă restanţele 
foarte mari la plata 
utilităţilor pe care le înre-

gistrează o parte dintre 
persoanele beneficiare de 
locuinţe sociale. Am 
reglementat problema celor 
care beneficiază de locuinţe 
sociale şi nu îşi plătesc 
utilităţile. Spre exemplu, din 
cei zece beneficiari de 
locuinţe sociale de pe str. 
Timişoarei, patru au restanţe 
foarte mari la utilităţi. Ne-am 
confruntat cu probleme mari 
şi în alte zone din oraş. De 
aceea, pentru a reduce 
pierderile înregistrate de S.C. 
Meridian 22 S.A. din aceste 
cauze, considerăm ca soluţie 
de viitor să încercăm să 
vindem aceste locuinţe 
sociale locatarilor actuali.   

Problema locuinţelor sociale  



 

Tichete sociale pentru persoanele vârstnice 
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La venirea anotimpului rece odată 
cu scăderea mercurului din 
termometre la -10oC, le-am 
asigurat persoanelor fără adăpost 
din municipiul Lugoj servicii 
sociale primare şi medicale pe 
timpul nopţii. Aceste servicii au 
fost acordate în cadrul unui 
adăpost de noapte, amenajat într-
un pavilion al Spitalului Municipal 
Lugoj, în urma încheierii unui 
protocol de colaborare între 
Primăria Municipiului Lugoj şi 
Spitalul Municipal Lugoj, în 
colaborare cu Poliţia Locală şi 
Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară. Spaţiul a fost igienizat 
şi amenajat cu cele necesare 
pentru a oferi celor vitregiţi de 
soartă un confort minim, respectiv 
un loc de dormit, o gustare caldă, 
căldură şi apă caldă.  Persoanele 
fără adăpost au beneficiat şi de 
servicii medicale de urgenţă pentru 
a fi evitată îmbolnăvirea şi punerea 
în pericol a vieţii acestora. 
 

Adăpost de noapte 
pentru oamenii 

străzii 

Am continuat acordarea tichetelor 
sociale persoanelor vârstnice care 
au domiciliul sau reşedinţa pe raza 
municipiului Lugoj şi au realizat în 

luna anterioară depunerii cererii un 
venit de până la 450 lei, iar venitul 
pe membru de familie este de 
maxim 450 lei. Tichetele sociale se 

acordă din anul 2010 conform H.C.L 
13/25.02.2010, care a fost 
modificată şi completată în anul 
2011 prin H.C.L.nr.107/30.06.2011, 
privind aprobarea metodologiei de 
acordare a unor prestaţii sociale 
sub formă de „tichete sociale” 
pentru persoanele vârstnice de pe 
raza municipiului Lugoj. Valoarea 
tichetelor sociale este de 100 
lei/lună. Acordarea sau neacor-
darea dreptului s-a realizat prin 
dispoziţie şi s-a comunicat solici-
tantului în termen de 30 de zile de 
la depunerea cererii. Obligaţia 
beneficiarilor a fost să se prezinte 
lunar cu actul de identitate şi 
cuponul de pensie din luna 
anterioară pentru a putea ridica 
tichetele. În situaţia în care persoa-
na vârstnică s-a aflat în imposibi-
litatea de a se prezenta pentru 
ridicarea tichetelor, acestea au fost 
ridicate de către alte persoane 
împuternicite, având actul de identi-
tate al beneficiarului în original. 

Categoriile sociale defavorizate din 
municipiul Lugoj au beneficiat şi în 
2013 de ajutoare alimentare în baza 
Regulamentului Comisiei CEE nr. 
807/2010, de stabilire a normelor de 
punere în aplicare pentru livrarea de 
produse alimentare din stocurile de 
intervenţie pentru persoanele cele 
mai defavorizate din Uniune, şi a 
Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 
pentru stabilirea beneficiarilor de 
ajutoare alimentare care provin din 
stocurile de intervenţie comunitare, 
destinate categoriilor de persoane 
cele mai defavorizate din România şi 
atribuţiile instituţiilor implicate în 
planul european, modificată şi 
completată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 950/ 2012. Toţi 
beneficiarii au primit comunicări la 
domiciliu pentru a se prezenta la 
aceeaşi locaţie din anii trecuţi – str. 
Siretului, nr.1 (fostul magazin 
Bumbacul). Aceştia au intrat în 
posesia unor produse cum sunt: făină 
albă, mălai, paste făinoase, biscuiţi, 
ulei, roşii în bulion, zacuscă, conserve 
carne porc, zahăr. La momentul 
ridicării acestora, cei îndreptăţiţi au 

prezentat actele solicitate de către 
Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară, precum şi actul de 
identitate, în copie şi original. 
Alimentele au fost distribuite în 
cursul lunilor noiembrie şi 
decembrie, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00 – 15.00, mai întâi 
pensionarii şi beneficiarii de ajutor 
minim garantat, după care au urmat 
şomerii şi persoanele cu handicap. 

Ajutoare alimentare pentru 
categoriile defavorizate 
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În direcţia eforturilor  pe care le facem 
pentru ca Spitalul Municipal „Dr. Teodor 
Andrei” să devină o instituţie medicală 
performantă, am alocat în cursul anului 
2013 de la bugetul local suma de 200.000 
lei, necesară achiziţionării unei unități 
energetice electrochirurgicale performante. 
Această finanțare se face în paralel cu 
cofinanțarea pe care tot municipalitatea o 
asigură proiectului transfrontalier derulat 
în colaborare cu spitalul din Mako, Ungaria.  
Unitatea achiziţionată a intrat deja în 
dotarea secţiei de chirurgie. 

Achiziţionarea unei unități energetice electrochirurgicale  

În 2013 a demarat proiectul 
transfrontalier denumit „Dezvoltarea 
asistenţei medicale şi a atitudinii în 
regiunea Mako şi Lugoj”, dintre Spitalul 

Municipal „Dr. Teodor Andrei” şi 
Spitalul Clinic „Dr. Diosszilagyi Samuel” 
din Mako – Ungaria. Acest proiect a fost 
elaborat şi depus, în cadrul 
Programului de Vecinătate Ungaria – 
România 2007-2013. Astfel, în data de 
12 martie, la ora 12.30, la Spitalul Clinic 
„Dr. Diosszilagyi Samuel” din Mako, a 
avut loc deschiderea oficială a 
proiectului. La acest eveniment a 
participat o delegaţie lugojeană, 
formată din reprezentanţi ai Spitalului 
Municipal „Dr. Teodor Andrei”, ai 
Primăriei Lugoj şi ai mass-media 
lugojeană. Valoarea totală a finanţării 
este de 1,19 milioane Euro, din care 
suma nerambursabilă europeană este 
de 1.011.505 Euro. Spitalului lugojean îi 
revin 756.766 Euro, iar spitalului din 
Mako 359.190 Euro. Suma alocată 

Spitalului Municipal „Dr. Teodor 
Andrei” este folosită pentru mutarea 
Compartimentului de Primire Urgenţe 
de la subsol la parter, reabilitarea şi 
recompartimentarea acestuia, precum 
şi dotarea cu echipamente de ultimă 
generaţie. Cu acest prilej va mai fi 
amenajată o rampă de acces pentru 
ambulanţe precum şi un lift exterior. 
Proiectul mai prevede şi o componentă 
teoretică care se va materializa prin 
schimburi de experienţă şi conferinţe 
pe teme medicale, precum şi o 
campanie de conştientizare şi 
sensibilizare a cetăţenilor din cele două 
oraşe pentru prevenirea bolilor cardio-
vasculare. Lucrările de reabilitare a 
spitalului lugojean au demarat în cursul 
anului 2013 şi se vor finaliza în 2014. 

Proiect transfrontalier între Spitalul Municipal  
„Dr. Teodor Andrei” şi Spitalul Clinic „Dr. Diosszilagyi Samuel” din 

Mako – Ungaria 



 

S-au acordat bursele municipale  
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În data de 17 iunie, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului 
Lugoj a avut loc festivitatea de premiere a elevilor lugojeni 
cărora li s-au acordat burse municipale pentru semestrul I al 
anului şcolar 2012 - 2013, pe baza rezultatelor obţinute în 
cadrul orelor de curs şi activităţilor extracurriculare. În funcţie 
de specificul activităţilor extracurriculare desfăşurate de elevi, 
bursele municipale sunt divizate în două categorii – burse 
municipale civic-culturale şi burse municipale sportive, fiecare 
dintre acestea având câte trei subcategorii: de excelenţă - în 
valoare de 100 lei/lună, de performanţă - în valoare de 75 
lei/lună şi de merit - în valoare de 50 lei/lună. Elevii care s-au 
înscris în program au optat pentru categoria de bursă, iar 
departajarea lor pe subcategorii s-a realizat pe baza notei finale 
obţinute, conform unui algoritm de calcul, din performanţele 
educaţionale şi activitatea extracurriculară. Pe baza situaţiilor 
transmise de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului, au fost aprobate acordarea 
următoarelor categorii de burse municipale: 43 de burse civic-
culturale, din care 14 burse de excelenţă, 14 burse de 
performanţă, 15 burse de merit, şi 26 de burse sportive, din 
care 11 burse de excelenţă, 11 burse de performanţă şi 4 burse 
de merit. Suma totală alocată burselor municipale pentru 
semestrul I al anului şcolar 2012-2013 a fost de 31.950 lei, din 
care 19.200 lei pentru bursele municipale civic-culturale şi 
12.750 lei pentru bursele municipale sportive. 
Pentru semestrul al II-lea, bursele municipale au fost acordate 

în a doua decadă a lunii decembrie, festivitatea de premiere 
desfăşurându-se la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu”. Au 
fost aprobate acordarea unui număr de 80 de burse municipale, 
după cum urmează: 52 de burse civic-culturale, din care 16 
burse de excelenţă, 16 burse de performanţă, 20 burse de merit, 
respectiv 28 de burse sportive, din care 12 burse de excelenţă, 
12 burse de performanţă şi 4 burse de merit. Suma totală 
alocată burselor municipale pe semestrul al II-lea al anului 
şcolar 2012-2013 a fost de 30.500 lei, din care 19.000 lei pentru 
bursele municipale civic-culturale şi 11.500 lei pentru bursele 
municipale sportive. 

Premierea elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători 

Ziua Siguranţei pe Internet la Lugoj, ediţia a II-a 

Tradiţionala premiere anuală a elevilor 
care au obţinut rezultate notabile la 
olimpiadele şcolare din anul şcolar 2012 
- 2013 şi a profesorilor care s-au ocupat 
de pregătirea lor s-a desfăşurat în data 
de 4 decembrie la Teatrul Municipal 
„Traian Grozăvescu”. Într-un cadru 
festiv, au fost premiaţi 125 de elevi şi 56 
de profesori, fiind acordate premii în 
bani în valoare de 29.400 lei pentru 
elevi şi 10.500 lei pentru profesori. 
Această acţiune se înscrie în 
preocuparea constantă de a încuraja 
tinerii în obţinerea unor rezultate 
deosebite, pentru a continua cu succes 
tradiţia şi excelenţa în învăţământul 
lugojean, dar şi pentru a răsplăti munca 
şi rezultatele ei, atât în rândul elevilor, 
cât şi a dascălilor din oraşul nostru. 

Serviciul BIBLIONET din cadrul 
Bibliotecii Municipale Lugoj a sărbătorit, 

în data de 5 februarie, Ziua Siguranţei pe 
Internet. Tema acestei ediţii a fost: 
„Alfabetizarea digitală a copiilor de 6 ani 
la Biblionet Lugoj” la care au participat 
clase de elevi şi grupe de copii din şcolile 
şi grădiniţele lugojene, fiind un exemplu 
de bună colaborare între învăţământul 
primar şi preşcolar. Una din zilele lunii 
februarie a fiecărui an este alocată Zilei 
Siguranţei pe Internet. Acesta este un 
eveniment de anvergură europeană, care 
se desfăşoară sub egida reţelei europene 
„INSAFE” – European Safer Internet 
Network, în cadrul programului Safer 
Internet Plus al Comisiei Europene. Ziua 

Siguranţei pe Internet promovează 
utilizarea într-un mod mai sigur şi mai 
responsabil a tehnologiei, făcând referire 
la utilizarea tuturor mijloacelor de 
comunicare on-line, mai ales de către 
copii şi adolescenţi. Prin promovarea 
Zilei Siguranţei pe Internet se urmăreşte 
conştientizarea cu precădere a copiilor, a 
adolescenţilor şi a începătorilor în 
dezlegarea tainelor Internetului asupra 
pericolelor navigării nesupravegheate 
(în cazul copiilor şi adolescenţilor) şi 
neprotejate pe Internet. Ziua Siguranţei 
pe Internet este sărbătorită în 
aproximativ 65 de ţări din întreaga lume. 



PAGINA 16 -  PENTRU COPII ŞI TINERI RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2013  

Skate Park-ul a fost redeschis începând 
cu data de 1 mai şi a funcţionat până în a 
doua jumătate a lunii noiembrie. Acesta 
a fost amenajat pe terenul de lângă 
Orăşelul Copiilor, interiorul a fost 
betonat şi apoi au fost montate rampele 
pentru skate park. De asemenea, au fost 
montate două panouri cu regulamentul 
de funcţionare şi o terasă. Locaţia a fost 
supravegheată de angajaţi ai Serviciului 
Public de Administrare şi Întreţinere a 
Domeniului Public din cadrul Primăriei. 
Intrarea a fost gratuită, iar programul s-
a desfăşurat zilnic între orele 11:00 şi 
21:00. Sperăm să avem astfel, o zonă 
frumoasă, unde copiii şi tinerii din oraş 
să-şi consume energia într-un mod 
plăcut şi pasionant.  

Skate Park-ul a fost deschis şi în anul 2013 

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, în zilele de 31 mai 
şi 1 iunie, am elaborat în colaborare cu Clubul Copiilor un 
program  foarte variat ce a cuprins o serie de manifestări 
dedicate celor mici. Pe lângă activităţile tradiţionale, 
împreună cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş – 
Serviciul Circulaţie am organizat un concurs de biciclete 
dedicat copiilor din clasele III - VIII, pentru cunoaşterea 

regulilor de circulaţie specifice bicicliştilor şi prevenirea 
implicării acestora în evenimente rutiere. Concursul a con-

ţinut o probă de îndemânare, dar şi o probă teoretică. 
Manifestările au început vineri, 31 mai, de la ora 10.00, în 
Parcul „George Enescu”, unde s-au desfăşurat spectacole 
artistice şi ateliere de artă (pictură pe faţă, desene pe asfalt). 
De asemenea, au avut loc diverse concursuri sportive, 
inclusiv cel de biciclete, alături de un concurs de şah şi unul 
de costume de carnaval. Ziua de 1 iunie, a fost dedicată 
exclusiv sportului. Între orele 9.00 – 18.00, s-a derulat „Cupa 
1 Iunie” la următoarele sporturi: Baschet - sala „Lavinia 
Miloşovici”, Cros - Stadionul Municipal şi Volei - sala „I. K. 
Ghermănescu”.  

Manifestări cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului 

 



 

Orăşelul Copiilor 
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În data de 27 aprilie, în Parcul 
„George Enescu” din oraş a fost 
inaugurat Orăşelul Copiilor. La 
deschidere au fost prezenţi numeroşi 
copii care au primit cu mare bucurie 
această nouă posibilitate de joacă şi 
distracţie. În cele aproape 6 luni de 
funcţionare Orăşelul s-a bucurat de 
prezenţa numeroasă a copiilor, mai 
ales în perioada vacanţei de vară. 
Beneficiarii acestui proiect au fost 
copiii cu vârsta între 5 şi 10 ani de la 
grădiniţele şi şcolile din municipiul 
nostru. Capacitatea a fost de 26 de 
copii într-o serie, câte zece minute la 
fiecare din cele trei obiective: 
tobogan, orăşel şi traseu cu 
obstacole. Intrarea a fost gratuită iar 
programul de funcţionare a fost 
zilnic între orele 11:00 şi 21:00. 
Odată cu vacanţa şcolară, Orăşelul 
Copiilor a funcţionat între orele 
17.00 – 21.00. Decizia noastră, în 
acest sens a fost influenţată de 
temperaturile mari înregistrate în 
acea perioadă care au impus 

protejarea echipamentelor. Când am 
demarat această iniţiativă am 
considerat că este cel mai potrivit 
mijloc de a-i scoate pe copii din casă 
din faţa calculatorului. Responsabili 
cu buna funcţionare a orăşelului au 

fost angajaţi din cadrul Poliţiei 
Locale Lugoj, al Serviciul Public de 
Administrare şi Întreţinere a 
Domeniului Public precum şi al 
Serviciului de Sere şi Spaţii Verzi. 
 

Din nou la Patinoar 

Deschiderea mult aşteptată a patinoarului din Parcul 
„George Enescu” din data de 7 decembrie a reunit un 
număr mare de copii şi tineri dornici să patineze. În 
ziua deschiderii, accesul pe patinoar a fost liber, iar 
patinele au fost primite gratuit, doar pe baza unui act de 
identitate. Taxele percepute la patinoarul artificial au 
fost aceleaşi ca anul trecut: pentru accesul pe patinoar 
se percepe o taxă de 5 lei de persoană pe oră, iar pentru 
închirierea patinelor se percepe o taxă de 5 lei pe serie 
şi pereche.  Programul de funcţionare a patinoarului a 
fost de luni până vineri între orele 10.00 – 21.00, iar 
sâmbătă şi duminică între orele 10.00 – 22.00. Anul 
acesta au fost puse la dispoziţia doritorilor 140 de 
perechi de patine. Prezenţa numeroasă a copiilor şi 
tinerilor din oraş la patinoar de anul acesta, dar şi din 
anii precedenţi reprezintă o dovadă că această iniţiativă 

a fost apreciată şi trebuie continuată. În acest sens 
administraţia ia în considerare pentru viitor 
posibilitatea de a achiziţiona un patinoar propriu 
pentru că datorită afluenţei mari de tineri la patinaj, 
costurile s-ar amortiza în termen relativ scurt. Primăria 
Municipiului Lugoj în colaborare cu Clubul de Turism 
Concordia a organizat  duminică, 2 februarie, între orele 
11.00 - 16.00, pe patinoarul din Parcul George Enescu, 
evenimentul „Lugojul Patinează”. Lugojenii au fost 
invitaţi la mişcare, însă fiind iarnă, pedalarea din luna 
februarie s-a transformat cu acest prilej într-un 
adevărat carnaval pe gheaţă. Intrarea a fost gratuită iar 
cei care au dorit să închirieze patine au facut-o la tariful 
obişnuit, respectiv 5 lei/oră, perechea de patine. 



 

Ordinea publică şi Poliţa Locală Lugoj 
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În cursul anului 2013, Comisia de 
Ordine Publică a Municipiului Lugoj 
s-a întrunit în numeroase rânduri, 
principalul punct de pe agenda 
acesteia fiind îmbunătăţirea  
activităţii de ordine publică în oraş. 
Prin Hotărârea Nr. 38 din 
28.02.2013 a Consiliului Local 
Municipal a fost aprobat 
Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Comisiei Locale de 
Ordine Publică. De asemenea, cu 
prilejul aceleiaşi şedinţe a 
Consiliului Local a fost aprobat şi 
Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Serviciului „Poliţia 
Locală” prin Hotărârea Nr. 39 din 
28.02.2013. Componenţa comisiei 
este următoarea: preşedinte – 
Primarul Francisc Boldea; membri: 
Comisarul-Şef Claudiu Chebici, şeful 
Poliţiei Municipale, Florin Dumitru, 
şeful Poliţiei Locale, Dan Ciucu, 
Secretarul Municipiului, şi 
consilierii locali Cristian Galescu, 
Adriana Corbeanu şi Diana Szücs. 
Una dintre problemele grave cu 
care se confruntă municipalitatea în 
ultima perioadă este furtul 
capacelor de canal. Împreună cu 
Poliţia Locală şi Poliţia Municipală 
s-au stabilit nişte măsuri de 
combatere a acestui fenomen 
infracţional. Pentru a eficientiza 
activitatea Poliţiei Locale Lugoj, în 
luna iulie a anului 2013, aceasta a 
primit în dotare patru scutere noi. 
Acestea sunt marca KYMCO, model 
AGILITY City 50 4T. Scuterele sunt 

dotate cu sisteme de avertizare 
acustică şi luminoasă şi sunt 
inscripţionate cu însemnele 
municipalităţii şi cu denumirea 
Poliţiei Locale. Noile dotări au 
contribuit la eficientizarea 
activităţii Poliţiei Locale, 
asigurându-le agenţilor lugojeni o 
mobilitate sporită în cadrul 
intervenţiilor la care sunt solicitaţi. 
În anul 2013, poliţiştii locali au 
asigurat buna desfăşurare a 
lucrărilor edilitare (asfaltări, 
schimbarea conductelor de apă, 
branșamente, toaletizarea arborilor, 
etc.), au asigurat paza și buna 
desfășurare a manifestărilor publice 
din oraş, a patinoarului şi orăşelului 
copiilor din parcul George Enescu.  
Începând cu ianuarie 2013, Poliția 

Locală derulează acțiunea de 
depistare, identificare și 
monitorizare a persoanelor fără 
adăpost, fiind întocmită o bază de 
date cu aceste persoane. 
Monitorizarea are ca scop 
minimizarea fenomenului cerșe-
toriei și prevenirea infracțio-
nalității pe raza municipiului Lugoj. 
Tot în acest an, un număr mai mare 
de agenţi au exercitat atribuții 
privind siguranța rutieră, aceștia 
reușind să asigure mai eficient 
activitatea operativă din acest 
domeniu. Statistic, în anul 2013, 
agenții Serviciului Poliției Locale au 
prins și predat Poliției Municipiului 
Lugoj și Jandarmeriei Române 8 
infractori. De asemenea, agenții 
poliției locale au aplicat un număr 
de 1.321 de sancțiuni, dintre care 
846 avertismente și 475 amenzi, în 
cuantum de 172.995 RON, iar prin 
intermediul Biroului Dispecerat și 
Intervenție a soluționat un număr 
de 1.094 sesizări telefonice și 71 
sesizări scrise privind ordinea și 
liniștea publică. Împreună cu 
lucrătorii Biroului de Investigare a 
Fraudelor din cadrul Poliţiei 
Municipiului Lugoj s-au efectuat un 
număr de 30 acţiuni comune pe 
linia prevenirii şi combaterii 
activităţilor de evaziune fiscală şi a 
activităţilor de comerţ ilegal. Au fost 
de asemenea, verificaţi 190 agenţi 
economici, valoarea totală a 
amenzilor aplicate de Compar-
timentul Inspecţie Comercială fiind 
de 10.900 lei. 



 

Delegaţie a municipalităţii lugojene în Statele Unite ale Americii 
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„The Union Mission Ministries”, 
intenționează să construiască în 
municipiul Lugoj, prin intermediul 
Fundației „Bashford”, unul dintre cele 
mai mari complexe de asistență 
socială din România. Investiţia se va 
ridica la peste 25 milioane de dolari. 
Astfel, la invitaţia Fundaţiei 
„Bashford” şi Asociaţiei „The Union 
Mission Ministries”, în perioada 2-12 
octombrie m-am aflat într-o delegație 
pentru un schimb de experiență în 
Statele Unite ale Americii în Norfolk, 
Virginia.  Primul reper important al 
vizitei l-a constituit oraşul 
Chesapeake. Aici mi s-a conferit titlul 
de Cetățean de Onoare al Orașului. 
Distincţia a fost acordată în onoarea și 
recunoașterea vizitei noastre în acest 
oraș, de către Primarul orașului, dl. 
Alan P. Krasnoff și de către Consiliul 
Orășenesc al Oraşului Chesapeake. În 
cursul zilei de luni, 7.10.2013, m-am 
întâlnit cu primarul orașului Virginia 
Beach, dl. William D. Sessoms, Jr., cu 
care am discutat diverse aspecte 
legate de administraţia locală. Virginia 
Beach are o populație de aproximativ 

450.000 de locuitori, fiind condusă de 
către un primar, un viceprimar și 11 
consilieri. Dl. William D. Sessoms, Jr. s-
a arătat deosebit de interesat de 
investiția în domeniul serviciilor 
sociale pe care Fundația „Bashford” 
intenționează să o dezvolte în 
municipiul Lugoj, subliniind 
beneficiile pentru comunitatea locală 
a unei organizații  non-
guvernamentale implicate în 
ajutorarea persoanelor aflate în 
nevoie. În aceeaşi zi, a avut loc şi o 
întâlnire cu primarul orașului Norfolk, 
Virginia, dl. Paul Fraim. Norfolk are 
aproximativ 250.000 de locuitori și 9 
consilieri locali. În după-amiaza zilei 
de 7.10.2013, am fost primit de către 
Consiliul Director al asociaţiei The 

Union Mission Ministries din Norfolk, 
Virginia. În cursul acestei întâlniri, am 
vizitat complexul de servicii sociale 
pentru femei, cel pentru bărbați, cel al 
femeilor - mame abuzate și/sau fără 
adăpost, tabere creștine pentru copii.  
În cadrul întâlnirii cu Consiliul 
Director, mi s-a decernat o Diplomă de 
Apreciere pentru sprijinirea 
Proiectului Fundației „Bashford” în 
România. La rândul meu, in numele 
Consiliului Local al Municipiului  
Lugoj am înmânat două diplome de 
excelență, una d-nei Linda Bashford 
Vaughan și una Consiliului Director al 
The Union Mission Ministries, în semn 
de prețuire pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale din municipiul 
Lugoj.  

 
În urma demersurilor şi discuţiilor purtate 
cu reprezentanţi ai Direcţiei de Paşapoarte 
Timiş, în 21 februarie s-a deschis la Lugoj 
un Birou de Pașapoarte. Locaţia pentru 
desfăşurarea acestei activităţi a fost pusă la 
dispoziţie de către Primăria Lugoj şi se află 
pe str. Bucegi, la nr. 21, în clădirea Şcolii 
Populare de Artă. Pentru deschiderea 
acestui birou, administraţia locală a 
amenajat şi a dotat cu mobilier 
corespunzător două încăperi: o sală de 
aşteptare şi un birou de preluare acte şi 
eliberare paşapoarte şi a obţinut toate 
autorizaţiile şi avizele necesare derulării 
unei astfel de activităţi la Lugoj. Biroul este 
deschis în fiecare zi de joi, între orele 10.00-
15.00, când reprezentanţii Direcţiei de 
Paşapoarte Timiş sunt prezenţi la Lugoj. 
Activitatea biroului constă în primiri cereri 
şi eliberări de  paşapoarte simple şi 
electronice.  

Birou de paşapoarte la Lugoj 



 

Transport public gratuit în Municipiul Lugoj 

PAGINA 20 -  ADMINISTRAŢIA LOCALĂ RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2013  

În conformitate cu prevederile 
legale, Primăria Municipiului 
Lugoj primeşte şi soluţionează 
petiţii adresate de către cetăţeni. 
Astfel, în cursul anului 2013 au 
f o s t  î n r e g i s t r a t e  l a 
Compartimentul Relaţii cu 
Publicul 60 de petiţii, din care 43 
adresate direct Primăriei Lugoj 
şi 17 adresate altor instituţii. În 
ceea ce priveşte informaţiile de 
interes public, în 2013 au fost 
înregistrate la Primăria Lugoj 
377 cereri, toate acestea fiind 
soluţionate favorabil. 

Petiţii şi solicitări 
de informaţii de 

interes public  

În data de 13 iunie, în cadrul 
şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Lugoj a fost 
votată introducerea transportului 
public în comun gratuit în 
municipiul Lugoj, începând din 1 
iulie. Acest lucru este o premieră 
pentru România, suma alocată de la 
buget în acest scop fiind de 45.000 
lei lunar. În  acest sens au fost deja 
cumpărate şi amplasate zece staţii 
de autobuz, au fost stabilite traseele 
şi orarul, iar în perioada următoare 
se doreşte achiziţionarea mai multor 
autobuze. Considerăm că iniţiativa 
pe care am luat-o vine într-un 
moment foarte potrivit, având în 
vedere situaţia actuală generată de 
criza economică prelungită, de 
greutăţile pe care le întâmpină o 
mare parte din cetăţenii oraşului. Pe 
de altă parte, măsura vizează pe 
termen lung descongestionarea 
traficului rutier, prin renunţarea la 

deplasarea zilnică cu autoturismul 
personal şi reducerea noxelor, 
respectiv un mediu mai curat pe 
teritoriul oraşului. Am considerat 
foarte important să facem periodic 
analize privind eficienţa acestui 
sistem. Astfel, dacă în prima lună au 
beneficiat de transport gratuit 
aproape 5.000 de cetăţeni din oraş, 
respectiv 6.700 de persoane în 
august, odată cu începutul noului an 
şcolar transportul în comun din 
Lugoj a depăşit orice aşteptări. În 
luna septembrie numărul călătorilor 
a înregistrat o creştere semnificativă 
ajungând la 16.175 persoane, iar din 
16 septembrie au fost activate şi alte 

două trasee, astfel încât pe toate cele 
5 trasee circulă 5 mijloace de 
transport, respectiv 3 autobuze şi 
două microbuze. Între 1 şi 25 
octombrie am avut un număr record 
de călători, respectiv 25.545 faţă de 
circa 5.000 în luna iulie. Creşterea 
aşa de mare a numărului de 
persoane care utilizează transportul 
în comun este un lucru nesperat de 
bun şi, după o discuţie cu cei de la 
Meridian 22, am luat hotărârea 
achiziţionării a încă unui autobuz. 
Reuşita noastră în încercarea de a 
atrage oamenii spre transportul în 
comun ne obligă să mărim parcul 
auto.  

În cursul anului 2013 au avut loc 3 
dezbateri publice, organizate la iniţiativa 
Primarului Municipiului Lugoj. Prima a 
avut ca temă proiectul de buget pe anul 
2013, iar cea de a doua a fost 
contractarea unui împrumut intern în 
valoare de 22.500.000 lei, pentru 
realizarea unor obiective de investiţii în 
municipiul Lugoj. În luna iunie a fost 
organizată o importantă dezbatere 
publică care a produs un interes şi un 
impact mare asupra cetăţenilor 
municipiului nostru. Este vorba de 
adoptarea unor măsuri referitoare la 
transportul public local şi anume: 
traseele, locaţia staţiilor, orarul şi 
facilităţile acordate unor categorii de 
persoane. În cursul anului 2013 au fost 
convocate 23 de Şedinţe ale Consiliului 

Local Municipal Lugoj, dintre care 12 
Şedinţe Ordinare, 8 Şedinţe 
Extraordinare precum şi 2 Şedinţe 
Festive, respectiv o Şedinţă Solemnă. În 
cadrul acestor şedinţe de consiliu au fost 
adoptate un număr de 197 hotărâri, 
majoritatea având ca iniţiator pe 
primarul municipiului Lugoj.  

Dezbateri publice şi Consiliul Local 



 

Şi în anul 2013 am folosit toate canalele de comunicare 
avute la dispoziţie în scopul de a informa cât mai bine 
cetăţenii oraşului despre activitatea Primăriei şi a 
instituţiilor pendinte acesteia. Săptămânal am alocat o 
oră pentru obişnuita conferinţă de presă la care erau 
prezenţi reprezentanţii tuturor mijloacelor mass-media 
din oraş. În cadrul acesteia am prezentat principalele 
activităţi şi preocupări ale municipalităţii din perioada 
anterioară precum şi cele programate să aibă loc. De 
asemenea am informat din timp mass media cu privire la 
proiectele pe care intenţionăm să le susţinem sau să le 
promovăm. La sfârşit am răspuns tuturor întrebărilor  
presei şi am acordat interviuri la solicitările primite în 
acest sens. De asemenea, din două în două săptămâni, 

am participat la emisiunea „Ora Adevărului” de la TEN 
TV, iar în spaţiul radiofonic am avut intervenţii la Radio 
Timişoara, Radio Reşiţa şi Nova FM. În ceea ce priveşte 
editarea publicaţiei lunare Monitorul de Lugoj acesta a 
ajuns în luna decembrie la numărul 55 şi este distribuit 
gratuit cetăţenilor din municipiu în zece mii de 
exemplare. 

Un alt mod de comunicare cu locuitorii municipiului a fost prin intermediul 
celor două site-uri www.primarialugoj.ro şi www.lugojul.ro unde au fost 
postate aproximativ 250 mesaje. Din cauza programului încărcat pe care îl am 
însă, nu întotdeauna am reuşit să răspund într-un timp scurt de la postarea lor. 
Acesta este şi motivul pentru care am hotărât o nouă abordare a acestui dialog. 
Cetăţenii au în continuare la dispoziţie cele două site-uri pentru a-mi trimite 
mesajele lor, iar eu voi răspunde acestora din două în două săptămâni, joia, 
între 20:20 – 21:50, în cadrul rubricii „Întreabă primarul”de la TEN TV. 

Conferinţe de presă şi publicaţia „Monitorul de Lugoj” 
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Şi pe parcursul anului trecut m-am 
întâlnit cu cetăţenii oraşului care au 
simţit nevoia să-mi prezinte 
problemele cu care se confruntă şi să 
solicite ajutorul edilului şef în 
rezolvarea lor. Miercurea a fost ziua 
din săptămână alocată audienţelor şi 
vă pot spune că m-am întâlnit cu 
aproximativ 200 de persoane care mi-
au prezentat pe larg problemele cu 
care se confruntau şi mi-au solicitat 
sprijinul pentru soluţionarea acestora. 
Dintre problemele prezentate de 
cetăţeni la audienţe amintesc: 
imposibilitatea achitării taxelor şi 
impozitelor, a facturilor ca urmare a 
veniturilor reduse, neînţelegeri între 
vecini, ajutoare financiare şi materiale, 
ajutoare pentru reparaţii / reabilitare 
imobile, poluare fonică şi funcţionare 
firme, fond funciar etc. 

Şi anul trecut întâlnirile cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari au fost o 
problemă prioritară. Scopul principal al acestora a fost informarea asupra 
problemelor ce necesită intervenţii din partea Consiliului Local pentru crearea 
unui mediu cât mai plăcut în ariile de locuit. Pentru situaţiile de urgenţă s-a 
încheiat un Protocol cu Federaţia Asociaţiilor de Proprietari prin care sunt 
stabilite modalităţile de intervenţie ale acestora. Împreună cu reprezentanţii 
Asociaţiilor de proprietari am stabilit priorităţile şi locurile de amplasare, în 
perimetrul acestora, a parcărilor auto. La fiecare întâlnire i-am informat pe 
reprezentanţii asociaţiilor de proprietari asupra stadiului lucrărilor de investiţii 
demarate pe raza Municipiului. 

Răspunsuri la sesizările cetăţenilor 

Întâlniri cu reprezentanţii 
Asociaţiilor de Proprietari 

Audienţe  



 

Proiecte cu finanţare nerambursabilă  
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În 19 noiembrie 2012 a fost semnat contractul de finanţare cu 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru 
implementarea proiectului intitulat „Centru de zi pentru copiii 
aflaţi în situaţii de risc din municipiul Lugoj, judeţul Timiş”. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţii de risc social 
din municipiul Lugoj prin înfiinţarea unui Centru de zi pentru 
îngrijirea acestora pe strada A. D. Xenopol, nr. 5. Prin 
înfiinţarea acestui Centru de zi se urmăreşte: acordarea de 
asistenţă medicală şi psihologică pentru 15 copii aflaţi în 
situaţii de risc social; consiliere psihologică pentru 15 familii 
cu copii în situaţii de risc; program educaţional şi recreativ 
pentru 15 copii din Lugoj. Beneficiarii direcţi ai serviciilor 
furnizate vor fi 15 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani, 
care provin din familii dezavantajate socio-economic şi ai 
căror părinţi fac faţă cu greu dificultăţilor cotidiene, existând 
riscul separării copilului de familia sa. Valoarea totală a 
proiectului se ridică la 113.452 Euro. Asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 79.885 Euro (85,38%), iar contribuţia 
proprie a municipalităţii 13.674 Euro (14,62%). TVA aferentă 

finanţării şi alte taxe sunt de 19.893 Euro. Durata de 
implementare a proiectului este de 14 luni. Proiectul se va 
finaliza în 2014. 

În 2013 municipalitatea a derulat mai multe proiecte cu finanţare nerambursabilă aflate în diverse stadii de implementare, 
evaluare sau pregătire. 

Proiect social pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 

Municipiul Lugoj derulează împreună cu 
municipalităţile Reşiţa şi Veliko Gradište 
(Serbia) un proiect privind păstrarea şi 
promovarea tradiţiilor folclorice. 
In t i t u la t  „N ES T E MA TE  ALE 
TEZAURULUI FOLCLORIC ROMÂNESC ŞI 
SÂRBESC”, proiectul a fost depus în 
cadrul Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Republica 
Serbia. Obiectivul general îl constituie 
dezvoltarea unor relaţii sociale şi 
culturale durabile în zona de graniţă 
româno-sârbă. Obiectivul specific 
vizează păstrarea şi promovarea 
tradiţiilor culturale specifice zonei de 
graniţă româno-sârbe, prin organizarea 
unor festivaluri folclorice în Reşiţa, 

Lugoj şi Veliko Gradište. Bugetul total al 
proiectului este 325.206,40 Euro, 
municipalităţii lugojene revenindu-i 
104.672,80 Euro. Finanţarea 
nerambursabilă pentru Lugoj este de 
102.579,34 Euro (98%), iar contribuţia 
proprie este de 2.093,46 Euro (2%). 
Proiectul are o durată de implementare 
de 12 luni. În 2013 din finanţarea 
nerambursabilă Primăria Lugoj a 
achiziţionat o scenă multifuncţională 
dotată cu instalaţie de sonorizare şi 
lumini. A fost de asemenea organizat 
Festivalul Folcloric Internaţional „Zilele 
Lugojului” iar Ansamblul Lugojana a 
participat în cadrul proiectului la trei 
festivaluri folclorice în Reşiţa şi în 
Serbia la Velioko-Gradiste. Proiectul se 
va finaliza în martie 2014. 

Păstrarea şi promovarea tradiţiilor folclorice 



 

LUGO (Spania) şi LUGOJ (România) – Proiect privind originea 
comună a numelui 
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Anul trecut, municipiul Lugoj a iniţiat o serie de contacte cu 
municipalitatea Lugo din Galiţia (Spania) în vederea realizării 
unei înfrăţiri. În 2013, a fost depusă încă o dată cererea de 

finanţare în cadrul programului Europa pentru Cetăţeni 
împreună cu  Consiliul Local Louth din Irlanda şi oraşul Lugo 
din Italia. Titlul proiectului este LughNET, iar scopul principal 
al acestuia este de a crea o reţea a oraşelor şi zonelor 
geografice care poartă numele zeului celtic Lugh (Lugus), 
cunoscut ca un artizan şi patron al meşteşugurilor, pentru a-şi 
înţelege mai bine istoria şi cultura comună şi pentru a dezvolta 
relaţii de cooperare pe termen lung. Proiectul se va axa pe 
originile celtice ale fiecărui partener, dezvoltarea şi istoria lor 
în contextul actual european şi întărirea legăturilor comune 
dintre cetăţeni. Perioada de implementare este de 12 luni, iar 
valoarea totală a proiectului se ridică la 47.000 Euro. Proiectul 
este în evaluare în momentul de faţă. 

Primăria Municipiului Lugoj a continuat 
şi în 2013 demersurile privind 
finanţarea unui Centru de Informare 
Turistică în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului. 
Proiectul a primit în 2013 de la Guvern 
avizul favorabil urmând ca să se 
întocmească în 2014 documentaţia 
tehnică de execuţie şi proiectul tehnic. 
Obiectivul general este crearea şi 
dotarea unui Centru Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică în 
vederea dezvoltării turismului şi 
creşterii numărului de turişti în 
Municipiul Lugoj şi în zonele limitrofe. 
Durata de implementare a proiectului 
este de 12 luni. Valoarea sa totală se 
ridică la 626.180,62 lei, contribuţia 
municipalităţii lugojene fiind de 
10.121,12 lei. 

Finanţare pentru un Centru de Informare Turistică în Lugoj 

Proiect internaţional privind cetăţenia activă 

În 2013 Primăria Lugoj împreună cu alte 
6 oraşe europene a câştigat proiectul cu 
titlul From Active Citizenship to 
EuroCitizenship - De la Cetăţenie activă 

la EuroCetăţenie. Proiectul este finanţat 
de Comisia Europeană prin Programul 
Europa pentru cetăţeni. Scopul 
proiectului este acela de a încuraja 

cetăţenii oraşelor înfrăţite implicate în 
proiect să ajute la crearea unei Europe 
mai interactive, a promova cetăţenia UE 
prin schimburi de experienţă şi 
diversitate culturală. Obiectivul specific 
este acela de a ajuta la găsirea de 
parteneri şi de a crea reţele de parteneri 
între partenerii de proiect actuali sau 
viitori. Valoarea totală a proiectului este 
59.000 EUR. În cadrul proiectului a fost 
realizat un sondaj de opinie iar în 2014 
urmează ca seniori şi tineri din oraşul 
nostru să participe la schimburi de 
experienţă în domeniul cetăţeniei 
europene. Rezultatele proiectului vor fi 
un website comun, broşuri şi un DVD 
despre partenerii proiectului. Grupul 
ţintă de 210 persoane va învăţa despre 
politicile UE cu privire la ei înşişi şi cum 
să se implice în dezbateri privind aceste 
politici.  



 

Începute în 2006, lucrările de reabilitare 
a Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă 
Plastică au fost finalizate în anul 2013. 
Lucrările de reabilitare au constat în 
întărirea structurii de rezistenţă a 
clădirii, refacerea acoperişului, 
schimbarea instalaţiilor electrice şi de 
canalizare, tencuire, zugrăvire, refacerea 
tâmplăriei şi montarea pardoselii. În 
data de 14 august a avut loc 
redeschiderea Muzeului de Istorie, 
Etnografie şi Artă Plastică prin 
inaugurarea expoziţiei permanente de 
etnografie. Inaugurarea s-a făcut în 
prezenţa reprezentanţilor administraţiei 
locale, judeţene şi naţionale, a primarilor 
din oraşele înfrăţite Jena şi Szekszard, 
precum şi a unui public numeros. 
Frumuseţea portului popular din zona 

Lugojului a fost înfăţişat printr-o serie de 
costume reprezentative, tradiţia purtării 

acestora fiind ilustrată prin imagini 
inedite de epocă de la sfârşitul secolului 
XIX şi începutul secolului XX. Deosebit de 
amplă şi explicită, expoziţia s-a adresat 
prin reprezentativitatea şi bogăţia 
exponatelor, tuturor lugojenilor ce 
doresc să cunoască un fragment dintr-un 
cotidian nu prea îndepărtat. Cu prilejul 
Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie 
a fost redeschisă publicului şi secţiunea 
de la etaj a Muzeului de Istorie, 
Etnografie şi Artă Plastică.  Partea de la 
etaj a fost modernizată pe baza unui 
proiect amplu conceput împreună cu 
conducerea muzeului, s-a realizat şi 
montat mobilier nou. Etajul muzeului 
cuprinde 9 săli de expoziţie, iar pentru 
deschiderea în bune condiţii a acestei 
secţiuni a fost alocată de la buget local 
suma de 40 mii lei. 

Bani pentru cultele din municipiu  

A fost redeschis Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică  
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Ca şi în anii precedenţi, cultele din oraş au fost sprijinite în 
anul 2013 prin alocarea unor sume de bani, fiecare cult având 
obligaţia să depună un decont justificativ până la sfârşitul 
anului. Suma cea mai mare a revenit Bisericii Ortodoxe 
„Adormirea Maicii Domnului”- 43 mii lei. La rândul său, 
Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” a primit 35 mii 
lei. Alţi 28 mii lei au fost direcţionaţi către Biserica Ortodoxă 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din cartierul ITL. Biserica 
Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” (Cotu Mic) a primit 30 
mii lei, în timp ce pentru bisericile „Sf. Iosif Mitropolitul” 
(Dealul Viilor) şi „Învierea Domnului” au fost alocaţi câte 25 
mii lei. Bisericile otodoxe din satele aparţinătoare, Tapia şi 
Măguri au primit 12 mii lei, respectiv 10 mii lei.  În total, cultul 
ortodox a primit 211 mii lei. Nu au fost neglijate însă, nici 
celelalte culte din municipiu. Cea mai mare sumă a fost 
alocată Bisericii Romano-Catolice – 30 mii lei. Urmează Cultul 
Greco-Catolic cu suma de 13 mii lei, aceeaşi sumă fiind 
destinată şi cultelor reformat şi penticostal. O sumă 
importantă, 17 mii lei a primit şi Biserica Baptistă „Harul”. 
Cultul Mozaic şi Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea au primit 
câte 3 mii lei fiecare, iar Biserica Ortodoxă Ucraineană, 7 mii 
lei. În total, suma alocată cultelor din municipiu s-a ridicat la 
313 mii lei.  



 

Am sprijinit organizarea primei ediţii a 
Concursului Internaţional de 
Interpretare Pianistică „Clara Peia”, 
adresat micilor interpreţi, preşcolari şi 
elevi din clasele I-IV, una din puţinele 
competiţii de acest gen pe plan naţional, 
împreună cu Şcoala Gimnazială de 
Muzică Filaret Barbu, Casa de Cultură a 
Municipiului Lugoj şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş. Concursul s-a 
desfăşurat în perioada 25 – 26 mai. 
Marele Premiu şi Trofeul „Clara Peia i-a 
revenit elevului Prcsina Fabiani-Gabriel-
Andrei, clasa a III-a, clasa profesoarei 
Adina Stan, de la Şcoala Gimnazială „I. G. 
Duca” din Petroşani care a cucerit şi 
laurii Premiului special „György Kurtág” 
pentru cea mai valoroasă interpretare a 
unui opus contemporan (un trofeu oferit 
de Biserica Reformată din Lugoj). 
Premiul I acordat la categoria Copii de 
vârstă preşcolară a fost oferit elevei 
Birtolom Raluca-Daria (Şcoala 
Gimnazială „I. G. Duca” din Petroşani), 
din partea Episcopiei Greco-Catolice de 
Lugoj, cu binecuvântarea Preasfinţiei 
Sale Episcopul Alexandru Mesian. 

Protopopiatul Ortodox Lugoj, prin 
binecuvântarea Preaonoratului Protopop 
Ioan Cerbu, a contribuit, cu aceeaşi 
generozitate, la răsplătirea câştigătorului 
Premiului special „Liviu 
Tempea” (pentru cea mai bună 
interpretare a unei piese de inspiraţie 
folclorică), conferit elevei Bădilă Raisa-
Andreea, de la Liceul de Muzică şi Arte 
Plastice din Alba Iulia, clasa profesoarei 
Rita Vrânceanu. Groza Mario (clasa I, 
Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret 
Barbu” din Lugoj, elevul profesoarei 
Carmen Schöner), câştigătorul premiului 
I la categoria sa de vârstă, a fost răsplătit 
şi cu un premiu special, acordat de 
săptămânalul „Ziua de Vest”, iar Florea 
Eusebiu-Thomas, de la aceeaşi categorie 
de vârstă (clasa profesoarei Elisabeta 
Taurel), a cucerit laurii premiului I şi un 
premiu special din partea Isodata Sistem 
SRL Lugoj, prin pianista Amalia-Ştefania 
Lina. Premiul special al revistei „Banat”, 
înmânat de ing. Iosif Crăciunescu 
(directorul Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Lugoj) şi prof. dr. Dorin 
Murariu (redactorul-şef al revistei), a 
revenit elevului Negrea Ştefan (clasa a III
-a, Şcoala Gimnazială „I. G. Duca” din 
Petroşani, clasa profesoarei Camelia 

Ilina), iar săptămânalul „Actualitatea” a 
acordat un premiu special elevei Iovan 
Andreea, din clasa a III-a (Şcoala 
Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” din 
Lugoj, prof. Carmen Schöner). Duminică, 
26 mai, pe scena Teatrului Municipal 
„Traian Grozăvescu, după Gala 
laureaţilor, amfitrionii primei ediţii a 
Concursului Internaţional de 
Interpretare Pianistică „Clara Peia” au 
organizat, în premieră, un Concert al 
lugojenilor, care a reunit nume 
prestigioase ale artei interpretative, 
elevi, studenţi, profesori şi instrumentişti
-concertişti lugojeni aflaţi în ţară sau pe 
diferite meridiane. Printre invitaţii 
speciali s-au aflat violoncelista Oana Unc-
Marchand, membră în Orchestra 
Naţională a Franţei din Paris, şi 
violonista Cristina Constantin, asist. univ. 
dr. la Facultatea de Muzică a Universităţii 
de Vest din Timişoara. Numărul 
participanţilor (44), care a întrecut orice 
aşteptare, impecabila organizare 
competenţa şi obiectivitatea jurizării, 
valoarea deosebită a concurenţilor, au 
contribuit la sporirea prestigiului 
învăţământului vocaţional lugojean, cu 
vechi şi strălucite tradiţii, dar şi a 
imaginii oraşului lui Ion Vidu.    

Prima ediţie a Concursului Internaţional de Interpretare 
Pianistică „Clara Peia” 
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Corul „Ion Vidu”, invitat la un important proiect muzical naţional  
Casa de Cultură a Municipiului Lugoj a 
primit vizita cercetătorului ştiinţific dr. 

Ion Cherciu, membru al Institutului 
„Constantin Brăiloiu” al Academiei 
Române. Excelentele referinţe, precum 
şi palmaresul impresionant al 
renumitului cor lugojean, l-au 
determinat pe acesta să invite Corul 
„Ion Vidu”, să facă parte dintr-un 
important proiect muzical, care a 
început să se realizeze cu toamna 
anului 2013. Astfel, alături de 
Orchestra Naţională Radio, Corul 

Filarmonicii „George Enescu” şi solişti 
ai Operei Naţionale Bucureşti, ca 
Antonela Bârnat şi Pompeiu 
Hărăşteanu, artiştii lugojeni vor 
imprima un număr de aproximativ şase 
piese de muzică corală contemporană. 
Acest proiect discografic se vrea a fi şi 
un omagiu adus regretatei soliste de 
operă, renumita soprană Mirela Zafiri, 
care ani îndelungaţi a fost şi membră a 
corului „Ion Vidu”. 



 

Organizarea Zilei Mondiale a Poeziei, 
Festivalul Internaţional Primăvara 
Poeţilor a devenit o tradiţie în 
agenda manifestărilor culturale ale 
Bibliotecii Municipale Lugoj. Astfel, 
Biblioteca Municipală, în colaborare 
cu Cenaclul & Revista „Banat”, Şcoala 
Gimnazială de Muzică „Filaret 
Barbu” – „Cercul de lectură”, Colegiul 
Naţional „Iulia Hasdeu” şi Şcoala 
Gimnazială „Eftimie Murgu” au 
organizat, joi, 21 martie, de la ora 
13.00, în Studioul de Concerte 
„Elisabeta Toth” al Şcolii Gimnaziale 
de Muzică „Filaret Barbu”, „Ziua 
Mondială a Poeziei. Programul a 
cuprins un recital de poezie oferit de 
poeţi lugojeni consacraţi şi mai 
multe recitaluri de poezie şi muzică 
susţinute de elevi de la: Şcoala 
Gimnazială de Muzică „Filaret 
Barbu” – coordonatori profesorii: 
Dorin Murariu, Carmen Schoner, 
Elisabeta Taurel, Elisabeta Spanache, 
Valentina Vasiliu, Lucian Costi, 
Ramona Bălan; Colegiul Naţional 

„Iulia Haşdeu” – coordonator prof. 
Anca Murariu; Şcoala Gimnazială 
„Eftimie Murgu” – coordonatori 
profesorii: Marcela Balint, Corina 
Sîrbu. Un punct important al 
programului l-a constituit un 

remember poetic Ioan Ardeleanu, 
susţinut de elevi ai Şcolii Gimnaziale 
„Eftimie Murgu” – moderator: 
Henrieta Szabo, directoarea 
Bibliotecii Municipale. 

Festivalul „Rock pe două roţi” la a doua ediţie 

Ziua Mondială a Poeziei  
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În colaborare cu Clubul de 
Motociclism Road Patrol MC, filiala 
Lugoj am organizat în perioada 2-4 
august, la Lugoj, a doua ediţie a 
festivalului în aer liber „Rock pe două 
roţi”, cu participarea mai multor 
formaţii de renume din ţară şi din 
străinătate. Evenimentul a avut loc la 
baza sportivă a fostului Liceu Agricol 
de pe Calea Timişoarei – km 3. Vineri 
şi sâmbătă, începând cu orele 19.00 
au susţinut concerte formaţiile 
AB/CD (Ungaria), Gothic (Petroşani), 
Vespera (Cluj), Pandora (Timişoara), 
Dirty Shirt (Seini), Guerrillas (Cluj), 

Untold Faith (Carei), Addiction 

(Brăila), Harmony (Petroşani), Grave 
for sale (Timişoara) şi Reversed 
(Lugoj). Surpriza festivalului a fost 
come-back-ul, după mulţi ani, al 
trupei locale Anarchia. Sâmbătă, 3 
august, la ora 11.00, a avut loc turul 
de onoare prin oraş, la care, alături 
de motociclişti, au participat şi 
bicicliştii din cadrul Clubului de 
Turism Concordia, promotorii 
campaniilor „Lugojul pedalează”. La 
festivalul „Rock pe două roţi” au 
participat peste 500 de motociclişti 
atât din ţară, cât şi din străinătate. 



 

Primăria Municipiului Lugoj şi 
săptămânalul de limbă germană 
„Banater Zeitung” au organizat, în 
premieră pentru municipiul Lugoj, 
„Degustarea câr-naţilor bănăţeni” - 
„Worschkoschtprob”, sărbătoare cu o 
tradiţie de câteva decenii pentru 
minoritatea germană din Banat şi nu 
numai. Evenimentul s-a desfăşurat în 
data de 31 ianuarie şi a fost găzduit de 
Restaurantul Royal. Manifestarea s-a 
bucurat de prezenţa a peste 200 de 
invitaţi din întreg Banatul: oficialităţi 
judeţene sau locale, oameni de afaceri, 
jurnalişti. Printre oaspeţii cei mai de 
seamă s-au numărat consulul 
Germaniei la Timişoara, Klaus Christian 
Olasz, şi deputaţii Sorin Stragea şi 
Ovidiu Ganţ, acesta din urmă fiind, de 
altfel, şi reprezentantul minorităţii 
germane în Parlamentul României.  De 
asemenea, a fost prezentă şi o delegaţie 
din partea oraşului înfrăţit Jena din 
Germania, condusă de consilierul local 
Jürgen Haschke. Ca în fiecare an, 
„Degustarea Cârnaţilor Bănăţeni” a fost 
împărţită în două secţiuni de concurs: 
una pentru producătorii privaţi (cârnaţi 
făcuţi în gospodărie pentru consumul 
propriu) şi una destinată firmelor 
producătoare de mezeluri (cârnaţi 
produşi pentru comerţ). La prima 
secţiune s-au înscris 14 producători, 
care au intrat în concurs cu 17 

sortimente de cârnaţi făcuţi în 
gospodărie pentru consumul familiei. 
La secţiunea destinată firmelor au 
participat 12 producători, care au 
prezentat spre jurizare 24 de 
sortimente de cârnaţi produşi pentru 
comercializare. Fiecare secţiune de 
concurs a avut un juriu format din cinci 
persoane. Membrii juriului au degustat 
şi evaluat fiecare sortiment înscris în 
competiţie, desemnând în final 
câştigătorii. La categoria firmelor 
producătoare de mezeluri au fost 
acordate şase premii: trei premii III, 
două premii II şi un premiu I, obţinut de 
societatea „Căvărănţana” pentru 

cârnaţii de casă „Premium”. La 
secţiunea producătorilor particulari, au 
fost acordate tot şase premii: trei 
premii III - Wolfgang Sauer (cârnaţi de 
casă cu chimen), Martin Horst (cârnaţi 
de casă picanţi) şi Sorin Marcu (cârnaţi 
de casă), două premii II - Dan Boitoş 
(cârnaţi de casă) şi Walter Winter 
(cârnaţi de casă), şi un premiu I, 
adjudecat de Edwin Zaban din Lipova 
pentru un sortiment de cârnaţi de 
mistreţ. Firmele premiate au primit 
diplome, în vreme ce producătorii 
particulari au fost recompensaţi cu 
diplome şi premii constând în 
aparatură electrocasnică. 

SĂRBĂTOAREA BERII 2013 

„Degustarea cârnaţilor bănăţeni-Worschkoschtprob” la Lugoj  
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În luna iunie, lugojenii au avut un nou 
prilej de voie bună cu ocazia Sărbătorii 
Berii. Manifestarea organizată de 
Primăria Municipiului Lugoj şi Casa de 
Cultură a Municipiului, în colaborare cu 
Asociaţia SprintArt din Satu Mare s-a 
desfăşurat în perioada 7 - 9 iunie. 
Festivalul a început vineri, 7 iunie, cu 
tradiţionalul Alai al Berarilor desfăşurat 
pe traseul Universitatea Europeană 

"Drăgan", Primăria Municipiului Lugoj, 
platoul Casei de Cultură a Sindicatelor. O 
jumătate de oră mai târziu, Festivitatea 
de deschidere a Sărbătorii Berii a reunit 
spectacole folclorice susţinute de 
grupele de copii, tineret şi adulţi din 
cadrul Ansamblului Folcloric „Lugojana” 
care au prezentat un spectacol de 
dansuri populare din zonele 
etnofolclorice ale Banatului de câmpie şi 

munte. Au evoluat pe scenă soliştii de 
muzică populară: Dariana Dumitrescu, 
Adorian Drăgoi, Ancuţa Coşovan, 
Andreea Dragoman, Lavinia Buru, Dorin 
Biriş Coşbuc, Andreea Tămaş, Doru 
Petrean, Ramona Torzan Gomboş, 
Ramona Ilieş – Silviu Drăgan, Ramona 
Viţa – Petrică Viţa, Petrică Miulescu 
Irimică. În cea de-a doua zi a 
manifestării, au urcat pe scenă 
formaţiile Box Office, Malenna şi Cargo, 
iar duminică, 9 iunie, a avut loc un nou 
spectacol folcloric susţinut de 
Ansamblul „Lugojana”, care a prezentat 
dansuri populare din zonele 
etnofolclorice ale Banatului de munte, 
Arad şi Sălaj, împreună cu soliştii vocali 
şi instrumentişti Larisa Lungu, Andra 
David, Călin Dănilă, Dan Necşa, 
Georgiana Necşa, Ionică Ivan, Carmen 
Popovici Dumbravă – Sorin Dumbravă, 
Nicu Novac. Seara s-a încheiat cu 
concertul live al formaţiilor Mike 
Diamondz şi Alexandra Ungureanu & 
Crush precum şi tradiţionalul foc de 
artificii de la miezul nopţii. 



 

La mijlocul lunii mai, Municipiul 
Lugoj a fost gazda unui eveniment de 
excepţie care a adus laolaltă pe scena 
Teatrului Municipal „Traian 
Grozăvescu” personalităţi de seamă 
ale spaţiului bănăţean. Este vorba de 
ediţia anuală a Galei Premiilor 
Uniunii Jurnaliştilor din Banatul 
Istoric. Uniunea editează cu sprijinul 
administraţiilor locale, a unor 
instituţii de cultură sau organizaţii 
neguvernamentale peste 40 de 
publicaţii care apar pe întreg 
teritoriul Banatului istoric. 
Principala revistă a Uniunii este 
„Banatul”, publicaţie care cuprinde şi 
„Foaia de Lugoj”, secţiune dedicată 
municipiului nostru. Având ca 
preşedinte de onoare pe Sorin 
Frunzăverde, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, şi 
ca preşedinte executiv pe jurnalistul 
Vasile Todi, Uniunea Jurnaliştilor din 
Banatul Istoric desfăşoară o 
activitate de promovare a culturii, 
tradiţiei şi spiritualităţii bănăţene. În 
fiecare an, prin intermediul 
Senatului Uniunii, sunt recunoscute 
meritele unor personalităţi de seamă 
care provin din spaţiul Banatului 
istoric, acestea fiind propuse pentru 
a le fi decernate, în cadru festiv, 
diplome de excelenţă cu plachetă. În 
acest an au fost decernate premii la 
nouă secţiuni. La eveniment au 
participat, pe lângă cei nominalizaţi 
la premii, personalităţi de seamă 
care au făcut prezentările laureaţilor 
şi le-au înmânat diplomele şi 

plachetele. Dintre aceştia îi amintim 
pe Titu Bojin, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, regizorul 
Sabin Popescu de la Teatrul Naţional 
din Timişoara, Ionesie Ghiorghioni, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin, inginerul Dorel Vasile 
Cădariu, Gelu Stan, etnomuzicolog, 
profesorul Nicolae Vesa, directorul 
Grupului Şcolar Săvârşin, jurnalista 
Lia Lucia Epure, directorul 
cotidianului Ziua de Vest, P.S. Lucian 
Mic, episcopul Caransebeşului, Ioan 
Guţu, primarul Comunei Birchiş, 
Gheorghe Pleş, fostul primar de 
Săvârşin, Dan Bedros, consulul 
onorific al Franţei la Timişoara. 
Amfitrion a fost Vasile Todi, 
preşedintele executiv al Uniunii. În 
deschidere, Laura Avarvari, actriţă la 

Teatrul Naţional din Timişoara, a 
susţinut un scurt moment artistic, 
după care renumitul interpret de 
muzică populară Ghiţă Călţun 
Brancu a interpretat vocal, fără 
acompaniament, Imnul Banatului.  A 
urmat apoi premierea, laureaţii din 
acest an fiind: scriitorul Şerban 
Foarţă, primarul Municipiului Arad, 
Gheorghe Falcă, învăţătoarea 
Gabriela Sârbu, muzicologul Dumitru 
Jompan, istoricul Victor Neumann, 
jurnalistul Dan Radosav, P.S. Siluan 
Mănuilă, episcop al românilor 
ortodocşi din Ungaria, academicianul 
Ion Boldea, Ioan Micurescu, primarul 
Comunei Bata din judeţul Arad, 
profesoara Rozina Gheorghioni, 
directorul Liceului Bănăţean din 
Oţelu Roşu, academicianul Ioan 
Munteanu, medic ginecolog de 
renume, sportiva Corina Căprioriu, 
medaliată cu argint la Jocurile 
Olimpice de la Londra, şi renumitul 
caricaturist Ştefan Popa Popa’s. 
Momentul cel mai aşteptat al serii l-a 
constituit premierea pentru întreaga 
activitate a îndrăgitului actor Ion 
Caramitru, invitat de onoare la 
această gală. De altfel, este pentru 
prima dată când Senatul Uniunii 
propune spre premiere o 
personalitate din afara spaţiului 
bănăţean. După prezentarea pe care i
-a făcut-o Sorin Frunzăverde, 
preşedintele de onoare al Uniunii, 
oaspetele a delectat asistenţa cu 
momente artistice pline de spirit şi 
sensibilitate. 

Municipiul Lugoj gazdă a Galei Premiilor Uniunii Jurnaliştilor din 
Banatul Istoric 
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Ziua de 15 august a intrat în tradiţia 
oraşului nostru prin manifestările 
dedicate hramului Bisericii Ortodoxe 
„Adormirea Maicii Domnului” şi Ruga 
Lugojeană, organizată de Primăria 
Municipiului Lugoj, Casa de Cultură a 
Municipiului Lugoj şi Parohia 
Ortodoxă Română „Adormirea Maicii 
Domnului”. Şi în acest an, la sediul 
Primăriei, a avut loc primirea 
delegaţiilor din străinătate care au 
dat curs invitaţiilor şi au ţinut să 
petreacă alături de lugojeni la cea mai 
mare sărbătoare a Lugojului. Oaspeţii 
au fost invitaţi apoi să participe la 
Sfânta Liturghie de Hram, încheiată 
cu tradiţionalul înconjur al bisericii. 
După-amiază, după slujba de 
vecernie, membrii Ansamblului 
Folcloric „Lugojana”, alături de 
oficialităţi, au deschis Ruga printr-o 
horă la care au participat şi 
ansamblurile folclorice prezente la 
Festivalul Internaţional „Ana Lugo-

jana”. Manifestările au continuat pe 
scena din Piaţa Victoriei, unde 
formaţiile participante la festival au 
mai dansat o dată pentru lugojeni şi 
au fost premiate de către directorul 
festivalului, Puiu Munteanu. Au cântat 
apoi soliştii de muzică populară: 
Nicoleta Voica, Carmen Popovici 
Dumbravă, Ramona Miheţ, Doriana 
Talpeş şi Mile Povan. La ora 19.00, 
împreună cu oaspeţii de peste hotare 
oficialităţile s-au deplasat în satul 
Măguri unde au participat la 
deschiderea Rugii de acolo. 
Reprezentantul sătesc împreună cu 
ceilalti organizatori au salutat 
prezenţa în mijlocul lor la cea mai 
mare sărbătoare a satului a 
conducerii municipalităţii precum şi a 
distinşilor oaspeţi de peste hotare. În 

continuare a avut loc la Galeria Pro 
Arte din Lugoj vernisajul unei 
expoziţii de costume populare din 
zonă. În aceeaşi zi, pe platoul Casei de 

Cultură a Sindicatelor au avut loc 
spectacole de muzică pop-rock 

susţinute de trupele: Bijelomorkanal 
din Germania, Desant din Timişoara 
şi capul de afiş, Bajaga i Instruktori 
din Serbia. Încă de la primele 
acorduri, Bajaga i Instruktori a 
cucerit publicul, reuşind un show de 
excepţie. Minute în şir, spectatorii 
lugojeni au vibrat la unison cu artiştii, 
i-au surprins chiar pe aceştia 
fredonând uneori refrenul unor 
melodii, dovedindu-se cunoscători ai 
fenomenului muzical Bajaga i 
Instruktori. Pe scena din Lugoj, 
artiştii din ţara vecină s-au dovedit a 
fi profesionişti adevăraţi, au electrizat 
realmente publicul într-un show care 
a durat aproape două ore, iar ultima 
piesă, un bis la solicitarea 
spectatorilor, a prins începutul 
focurilor de artificii care a consfinţit 
încheierea unei seri cu adevărat 
minunate la Lugoj. 

Sărbătoare la Lugoj: Ruga Lugojană 2013 
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În perioada 30 - 31 august, 
Municipiul Lugoj a fost gazda 
"Festivalului Saltimbancilor". 
Organizat de Primăria Municipiului 
Lugoj, în parteneriat cu Clubul 
Rotaract Lugoj, evenimentul a reunit 
pe platoul din faţa Casei de Cultură a 
Sindicatelor trupe de teatru, 

interpreţi şi trupe de muzică. În 
cadrul festivalului au fost organizate 
mai multe workshop-uri şi activităţi 
cu caracter creativ. Organizatorii au 
intenţionat şi au reuşit să confere 
festivalului un caracter aparte faţă 
de celelalte evenimente organizate în 
oraş prin sublinierea dimensiunii 
culturale a acestuia. Vineri festivalul 
a fost deschis cu activităţi de tip 
workshop. Între orele 18.00 - 20.00 s
-a desfăşurat un spectacol de teatru, 

urmat de concerte de muzică hip hop 
cu Manooh şi Ciufy, şi cu trupa 
Norzeatic. Sâmbătă, 31 august, copiii 
au fost din nou implicaţi în activităţi 
de tip workshop, iar teatrele 
"Thespis" din Timişoara şi "Ajutor" 
din Bucureşti, au prezentat 
spectacole inedite. Seara a continuat 
cu concerte rock suţinute de trupele 
Reversed şi Grimus. Un spectacol 
inedit de jonglerii cu foc a încheiat 
prima ediţie a acestui festival. 

Ziua Naţională la Lugoj 

Prima ediţie a Festivalului Saltimbancilor la Lugoj 
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Ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a 
României s-au desfăşurat la 
Monumentul Unirii din faţa vechii 
Prefecturi. După acordarea onorului 
militar, fanfara oraşului a intonat 
„Deşteaptă-te Române”, imnul de Stat al 

României. Protopopul Lugojului, Ioan 
Cerbu, a oficiat o slujbă de pomenire a 
eroilor neamului care s-au jertfit pe 
câmpurile de bătălie pentru realizarea 
României Mari. S-au depus coroane de 
flori din partea unor instituţii naţionale, 

judeţene sau locale, precum şi din 
partea a numeroase asociaţii sau 
partide politice. Ceremonialul militar şi 
religios s-a încheiat cu defilarea 
detaşamentului de soldaţi al 
Batalionului 183 Artilerie Lugoj şi a 
fanfarei oraşului. Ziua Naţională a 
României a fost marcată şi printr-un alt 
moment festiv, deschiderea Expoziţiei 
permanente de Istorie şi Artă Plastică 
din cadrul Muzeului din Lugoj. Prin 
această expoziţie întreg Muzeul de 
Istorie, Etnografie şi Artă Plastică a fost 
redat spre vizitare publicului lugojean, 
după ce în luna august a acestui an a 
fost deschis doar parterul clădirii.  



 

În data de 20 Decembrie 2013 s-au 
comemorat 24 de ani de la izbucnirea şi 
în Lugoj a Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. Cu această ocazie 
Consiliul Local al Municipiului Lugoj, 
Primăria Municipiului Lugoj şi Asociaţia 
de Revoluţionari “16 – 21 Decembrie” 
Lugoj au organizat în zilele de 19 -20 
decembrie ample manifestări. Acestea au 
debutat pe Platoul Casei de Cultură a 
Sindicatelor în 19 decembrie, când a avut 
loc întâlnirea revoluţionarilor cu 
lugojenii, în cadrul căreia revoluţionarii 
au oferit tradiţionala fasole cu ciolan 
afumat şi o cană de vin fiert. În după-
amiaza aceleiaşi zile, la Galeria Pro Arte a 
avut loc deschiderea expoziţiei 
“Comunism şi Revoluţie în Municipiul 
Lugoj”. În dimineaţa zilei de vineri, 20 
decembrie, revoluţionarii s-au întâlnit la 
Ceasul Electric, locul de unde a pornit 
scânteia Revoluţiei la Lugoj, în 1989, de 
unde au plecat la şedinţa solemnă a 
Consiliului Local.  Traseul străbătut de 

coloana revoluţionară în seara zilei de 20 
decembrie 1989, a fost rememorat de cei 

prezenţi la şedinţa solemnă printr-un 
marş între Primăria Municipiului Lugoj şi 
Unitatea Militară. Au avut loc depuneri 
de coroane şi s-au oficiat slujbe 
religioase la crucea din faţa Primăriei, 
troiţa din faţa staţiei OMV, Monumentul 
Revoluţiei din Lugoj, în faţa Unităţilor 
Militare, în Cimitirul Ortodox de pe 
strada Făgetului şi în Cimitirul Catolic. 
Tot în această zi cu o semnificaţie 
deosebită pentru municipiul nostru a 
fost programată şi premierea sportivilor 
şi antrenorilor care au obţinut rezultate 
deosebite în anul 2013. Aceasta a fost 
urmată de o retragere cu torţe pe traseul 
Ceasul Electric – Podul de Fier – Primărie 
– Universitatea J. C. Drăgan. Manifestările 
s-au încheiat cu un concert de colinde 
susţinut de Corul “Ion Vidu” al Casei de 
Cultură a Municipiului Lugoj. 

Petrecerea de Revelion din Piaţa Victoriei 

Manifestări cu prilejul Zilei Lugojului - 20 Decembrie 
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Pentru al treilea an consecutiv, 
administraţia locală a organizat la 
trecerea dintre ani, o petrecere de 
Revelion în aer liber. Aceasta a avut loc 
în Piaţa Victoriei, din faţa Primăriei şi 
au participat în număr mare lugojenii 
care au dorit să treacă în noul an într-o 
atmosferă de muzică şi distracţie. 
Petrecerea Revelionului 2013 – 2014 a 
început pe 31 decembrie, la ora 22:30, 
şi s-a prelungit până după miezul 
nopţii. La întreţinerea atmosferei, şi-au 
dat concursul trupele Reversed Band 
din Lugoj, Burning Table din Timişoara 
şi Cezar Costescu din Lugoj. Alegerea 
trupelor care participă în acest an s-a 
făcut în ideea încurajării valorilor 
locale. 



 

În data de 19 iunie, aniversarea celor 30 
de ani de parteneriat dintre Jena şi Lugoj 
a fost marcată în oraşul înfrăţit din 
Germania printr-o şedinţă solemnă a 
Consiliului Local din Jena. Cu acea ocazie, 
am invitat o delegaţie din Jena la Lugoj 
pentru a participa la manifestările 

ocazionate de Ruga Lugojeană şi pentru a 
marca jubileul înfrăţirii dintre cele două 
oraşe şi în oraşul nostru. Relaţiile de 
prietenie între oraşele noastre datează 
încă din 1983, dată la care au avut loc 
primele contacte între oficialităţile din 
Lugoj şi Jena, iar la data de 1 decembrie 
1993, s-a semnat de către dl Stephan 
Dorschner, din partea d-lui Peter 
Röhlinger, primarul oraşului Jena, şi dl 
Virgil Turcanu, primarul municipiului 
Lugoj, protocolul de parteneriat între 
oraşele Lugoj şi Jena. Municipalitatea din 
Jena a onorat invitaţia pe care le-am 
făcut-o şi, ca dovadă a importanţei pe 
care o acordă legăturii cu oraşul nostru, 
delegaţia a fost condusă de primarul 
general Dr. Albrecht Schröter şi a cuprins 
o seamă de personalităţi care şi-au adus 
de-a lungul timpului o contribuţie 
însemnată la dezvoltarea relaţiilor dintre 

cele două oraşe. Astfel, au fost prezenţi la 
Lugoj consilierii locali Jürgen Haschke şi 
Norbert Comouth, Martin Fürbock, 
manager al Stadtwerke Jena, Robert 
Rauschelbach, preşedinte al Asociaţiei de 
Prietenie Jena-Lugoj, Stephan 
Golombiewski, membru în cadrul 

aceleiaşi asociaţii, Werner Waschina, şef 
al departamentului apă-canal de la 
Stadtwerke Jena, şi Roland Döpel din 
partea Unităţii de Pompieri Jena. Şedinţa 
solemnă de aniversare a celor 30 de ani 

de parteneriat cu Jena s-a desfăşurat în 
14 august, în Sala de Consiliu a Primăriei. 
Oaspete de onoare a fost Rolf Maruhn, 
consulul Germaniei la Timişoara. Au 
participat, de asemenea, subprefectul 
Liliana Oneţ, senatorul Ioan Iovescu, 
deputatul Sorin Stragea, consilieri locali, 
reprezentanţi ai mass media şi ai 
instituţiilor publice locale. În deschidere, 
după intonarea imnurilor de stat ale 
României şi Germaniei, am evocat 
importanţa parteneriatului cu Jena. „Deşi 
suntem înfrăţiţi cu opt oraşe europene, 
inima noastră bate pentru Jena într-un 
mod unic, iar legătura cu dumneavoastră 
este de departe cea mai veche, cea mai 
puternică şi cea mai rodnică dintre 
toate”. În continuare, ca semn de 
preţuire pentru prietenia neîntreruptă 
timp de 30 de ani cu oraşul german, i-am 
înmânat primarului general al oraşului 
Jena, Dr. Albrecht Schröter, distincţia 
„Cheia Oraşului”. Primarul Jenei a 
mulţumit pentru căldura cu care a fost 
întâmpinată delegaţia germană şi a 
adresat la rândul său cuvinte de 
apreciere pentru parteneriatul dintre 
cele două oraşe, dând asigurări că 
municipalitatea din Jena va susţine în 
continuare dezvoltarea relaţiilor pe toate 
planurile cu Lugojul şi că va sprijini în 
măsura posibilităţilor municipiul nostru. 
Au mai luat cuvântul consulul Rolf 
Maruhn şi subprefectul Liliana Oneţ care 
au avut de asemenea, cuvinte de 
apreciere la adresa bunelor relaţii dintre 
Lugoj şi Jena. În pauzele dintre luările de 
cuvânt artiştii care compun Duo 
Colompar au încântat asistenţa cu 
momente artistice pline de virtuozitate. 
După încheierea şedinţei festive, în faţa 
Primăriei, a avut loc predarea către 
municipalitatea noastră a maşinii pentru 
desfundarea canalizării prin absorbţie, 
utilaj achiziţionat la un preţ simbolic cu 
ajutorul hotărâtor al municipalităţii din 
oraşul partener. Tot cu acest prilej a fost 
predat şi un microbuz pentru intervenţii 
destinat unităţii de pompieri din Lugoj. 

30 de ani de parteneriat cu Jena (Germania)  

PAGINA 32 -  RELAŢIA CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2013  



 

20 de ani de înfrăţire între Lugoj şi Szekszárd 
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În cadrul întâlnirii pe care am avut-o 
la Ruga Lugojană cu delegaţia din 
oraşul înfrăţit Nisporeni - Republica 
Moldova, s-au aşezat bazele unor noi 
proiecte comune. În scopul 
menţinerii şi promovării limbii 
române, la solicitarea fraţilor noştri 
moldoveni, s-a demarat la începutul 
lunii septembrie proiectul „Carte 
pentru Nisporeni”.  Acţiunea de 
colectare de carte de literatură şi 
carte pentru copii, coordonată de 
consilierul Nicu Bădina, a avut un 
succes peste aşteptări, lugojenii 
înţelegând că, dacă donezi carte, 
donezi cultură, oferi speranţa unui 
viitor mai bun copiilor de peste Prut. 
Peste o tonă de carte, în 3.300 de 
volume de literatură, 200 volume 
carte de poveşti, 300 volume carte de 
colorat, 1.000 de bucăţi semn de 
carte şi 18.000 coli A4, imagini de 
colorat, au format darul lugojenilor 

pentru copii moldoveni. O delegaţie 
din partea municipiului Lugoj s-a 
deplasat la Nisporeni în data de 23 
septembrie şi a transportat donaţia. 

Toată această zestre de carte a fost 
predată celor două licee şi celor trei 
grădiniţe din oraş. 

Donaţie de carte pentru oraşul înfrăţit Nisporeni 

Şedinţa solemnă a Consiliului Local al 
Municipiului Lugoj dedicată aniversării 
a 20 de ani de înfrăţire între Lugoj şi 
Szekszárd a avut loc în data de 14 
august. Delegaţia din oraşul maghiar 
înfrăţit a fost condusă de primarul 
Horváth István şi i-a avut în 
componenţă pe consilierii locali Laszlo 
Kővári şi Gyula Tóth, precum şi pe 
Attila Berlinger şi Judit Birtalan. De 
asemenea, au fost prezenţi şi mai mulţi 
reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie 
Szekszárd -Lugoj. Szekszárd este prima 
municipalitate cu care Lugojul s-a 
înfrăţit după Revoluţia din 1989. 
Pentru a înţelege mai bine cum a luat 
naştere această prietenie, se impune o 
mică incursiune în istorie, în secolul al 
XIX-lea. Pentru buna relaţie cu 
Szekszárdul a cântărit mult şi faptul că 
maghiarii constituie cea mai însemnată 
minoritate în Lugoj, reprezentând 10% 
din populaţia totală şi aducându-şi 
aportul, alături de celelalte minorităţi, 
la dezvoltarea economică, socială şi 
culturală a municipiului de pe Timiş. 
Un rol activ la dezvoltarea 
parteneriatului nostru l-au jucat şi 
Asociaţia de Prietenie Lugoj-Szekszárd, 
consilierii locali ai UDMR şi fostul 
viceprimar al oraşului, Pozsar Iosif. De 
altfel, reprezentanţii asociaţiilor de 
prietenie din Lugoj şi Szekszárd sunt 
sufletul parteneriatului dintre cele 
două oraşe şi comunităţi. În urma 

acţiunilor desfăşurate împreună cu 
partenerii maghiari din Szekszárd, dar 
şi a sprijinului pe care ei ni l-au 
acordat, Consiliul Europei a decernat 
Municipiului Lugoj DIPLOMA DE 
ONOARE în anul 1999 şi STEAGUL 
EUROPEI în 2000. În cadrul 
parteneriatului dintre cele două oraşe 
au fost organizate tabere anuale de 
elevi la Szekszárd şi la Lugoj, 
manifestări culturale şi sportive, 
concursuri de bogrács, prietenii 
maghiari aducând şi donaţii la Spitalul 
Municipal şi sprijinind Biserica 
Reformată. În semn de profundă 
preţuire pentru prietenia neîntreruptă 
timp de 20 de ani a oraşului Szekszárd 
i-am acordat primarului Horváth István 
cea mai frumoasă şi apreciată distincţie 
a oraşului nostru, „Cheia Lugojului!” De 
asemenea, primarul Horváth István a 
semnat în Cartea de Onoare a 
Municipiului Lugoj. Şi la această 
şedinţă festivă formaţia Duo Colompar 
a delectat asistenţa prin piesele 
româneşti şi maghiare interpretate la 
vioară şi pian. Şi la Szekszard s-au 
marcat, în intervalul 29-30 noiembrie, 
20 de ani de la înfrăţirea celor două 
oraşe.  În deschiderea şedinţei festive 
desfăşurată la Primăria din Szeksard, 
primarul Horvath Istvan, a făcut un 
istoric al prieteniei dintre oraşele 
noastre, care este materializată nu 
doar la nivel instituţional, ci şi la 

nivelul cetăţenilor din Szeksard şi 
Lugoj, mulţi dintre aceştia cunoscându-
se de-a lungul celor 20 de ani de 
înfrăţire la nivel personal şi devenind 
buni prieteni. I-am decernat primarului 
din Szekszard o plachetă aniversară 
pentru cei 20 ani de parteneriat, şi am 
primit, la rândul meu o plachetă 
aniversară de la municipalitatea 
maghiară, după care împreună am 
semnat în carta prieteniei între cele 
două oraşe. 



 

Luptătorul Ştefan Gheorghiţă, 
component al echipei de lupte libere 
a C.S.M. Lugoj, a cucerit anul trecut 
medalia de aur pentru România la 
categoria 84 kg a concursului din 
cadrul Universiadei de vară de la 
Kazan, Rusia. În finală, sportivul 
nostru l-a învins cu 3-1 pe 
reprezentantul ţării gazdă, Şamil 
Kudiyamagomedov, după ce a avut 
un parcurs încununat de victorii. 
Astfel, Ştefan Gheorghiţă a trecut pe 
rând de francezul Stephane 
Marczinski (4-0) şi belarusul 
Amarhadshi Magomedov (4-1), apoi 
în sferturi l-a învins cu 3-1 pe Piotr 
Ianulov (Republica Moldova), iar în 
semifinale pe uzbekul Unidjon 
Ismailov cu acelaşi scor 3-1. 

Luptătorul lugojean Ştefan Gheorghiţă – medalie de aur pentru 
România la Universiadă 

Al şaselea titlu de Campioană naţională pentru  
echipa de lupte a CSM Lugoj  
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Echipa de lupte a CSM Lugoj a 
câştigat un nou titlu de campioană 
naţională la lupte libere. Cu ocazia 
Turneului Final al Campionatului 
Naţional de Lupte Libere, desfăşurat 
în perioada 19-20 iulie la Lugoj, 
echipa noastră a învins categoric 
celelalte trei contracandidate la titlu, 
şi anume CSM Timişoara, Dinamo 
Braşov şi CSM Sfântu Gheorghe. Este 
al cincilea titlu de campioni naţionali 
cucerit în ultimii şase ani şi al 
şaselea din palmaresul echipei. 
Această medalie vine să încununeze 
munca sportivilor şi antrenorilor de 
la Clubul Sportiv Municipal Lugoj şi 
valoarea şcolii lugojene de lupte. 

Comportare bună pentru Vulturii în liga a 3-a la fotbal 

Odată cu disputarea celei de-a patra etape din 
retur, a căzut cortina peste fotbalul ligii a 3-a. La 
reluare urmează a se juca încă şapte etape din 
retur plus alte zece contând pentru play-off/play-
out, în funcţie de poziţia ocupată în clasament la 
sfârşitul sezonului regulat. Ne dorim cu toţii să nu 
mai trecem prin emoţii precum cele de la sfârşitul 
sezonului trecut. După cum merg lucrurile, nici nu 
avem cum. Lotul este mai experimentat, echipa 
joacă altceva, se simte o schimbare în bine. 
Suntem doar pe locul şase, dar echipa practică un 
fotbal plăcut. Putem să mai urcăm în clasament, 
dar nu se pune presiune pe acest aspect. Ne 
propunem să jucăm cu plăcere, să oferim 
spectacol şi să readucem lumea la stadion.  



 

Succese ale gimnaştilor lugojeni 

PAGINA 35 -  SPORTUL LUGOJEAN RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2013  

Anul trecut, în perioada 8-10 
septembrie, la Sala Polivalentă din 
Bucureşti ,  s-a desfăşurat 
Campionatul Naţional la Gimnastică, 
pentru echipe reprezentative de 
cluburi şi Campionatul Naţional 
Individual al Maeştrilor la aceeaşi 
disciplină. Participând la aceste 
competiţii gimnaştii Clubului Sportiv 
Municipal Lugoj au avut o 
comportare foarte bună, reuşind  să 
cucerească cinci medalii, una de aur, 
şi patru de bronz. Liderul echipei 
Vlad Cotuna component al Lotului 
Naţional de Seniori a reuşit o 
comportare de excepţie ocupând un 
binemeritat loc 3 şi medalie de bronz 
în concursul individual-compus, un 
loc I şi medalie de aur la bară în 
finale pe aparate unde a mai reuşit 
încă două medalii de bronz, la inele şi 
la paralele.  De asemenea, a 
contribuit şi la cea de-a cincea 
medalie, cea de bronz cu echipa, 
împreună cu ceilalţi componenţi, ai 
lotului lugojean, respectiv seniorul 
Vasile Rotaru,  juniorii Ciucu 
Armando, Ionuţ Todor şi Alexandru 
Bănicioiu, componenţi ai lotului 
naţional de juniori. În clasament CSM 
Lugoj a fost devansată de echipele CS 

Dinamo Bucureşti, ocupanta 
primului loc şi CSM LPS Bistriţa. O 
contribuţie importantă la cucerirea 
bronzului pe echipe au adus-o cei 
trei juniori, Ciucu Armando, Ionuţ 
Todor şi Alexandru Bănicioiu care au 
evoluat bine clasându-se între 
locurile 4 şi 6 la majoritatea 
aparatelor. În luna octombrie, s-a 
desfăşurat la Timişoara etapa II-a a 
Cupei DKMT la gimnastică masculin, 
cu participarea echipelor: CSŞ Lugoj, 

CSŞ Timişoara, CSŞ Reşiţa, CSM 
Reşiţa, Novi Sad, Subotica şi CSM 
Lugoj. Gimnaştii lugojeni pregătiţi de 
profesorii Aurel Munteanu şi Adrian 
Meleancă au obţinut 26 medalii (8 de 
aur, 9 de argint şi 9 de bronz) prin: 
Armando  Ciucu—4 argint / 2 bronz, 
Szabo  Rafael—6 aur / 1 argint, 
Tomescu Octavian - 2 bronz, Marcu 
Norbert —1 aur / 3 argint / 1 bronz, 
Voichescu Patrik  - 1 aur / 2 bronz 
Ghişe David—1 argint / 2 bronz. 

Prima competiţie europeană intercluburi organizată la Lugoj 

Secția de volei a Clubului Sportiv 
Municipal Lugoj a beneficiat de sume 
importante de la bugetul local, fapt ce a 
dus la rezultate foarte bune în anul 

competițional ce a trecut. După un 
campionat dificil, elevele antrenorului 
Paul Bogdan au reușit să răstoarne 
calculele hârtiei și de pe poziția a 8-a să 

învingă Volei Alba Blaj, clasată la finalul 
sezonului regulat pe locul IV. Victoria 
reușită de echipa Lugojului a echivalat cu 
o nouă participare într-o întrecere 
continentală, iar aceasta a fost, la fel ca în 
2011, Cupa Balcanică. Printr-un efort 
comun, administrația locală, Clubul 
Sportiv Municipal și Federația Română 
de Volei, am reușit să aducem această 
competiție în România, după ce în ultimii 
cinci ani aceasta s-a desfășurat cu 
precădere în Turcia. Efortul susținut în 
organizarea primei competiții europene 
într-un sport de echipă la Lugoj a meritat, 
cele trei zile de întreceri ale Cupei 
Balcanice desfășurându-se cu sala plină. 
Municipiul Lugoj a câștigat prin acest 
turneu notorietate internațională în 
domeniul sportului, fiind, în acele zile, 
vedeta site-urilor de specialitate ale 
Balkan Volleiball Asociation și CEV - 
Confédération Européenne de Volleyball. 
Echipa de volei a municipiului Lugoj a 
câștigat argintul balcanic, după ce în 
campionatul național a terminat pe 
poziția a VI-a, într-o competiție în care s-
a întrecut cu echipe din municipii - 
reședință de județ.  


