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Pe lângă lucrările de infra-
structură, de mare importanţă 
pentru lugojeni, încă de la 
venirea mea ca primar mi-am 
dorit să schimb înfăţişarea 
oraşului, să pun în valoare 
simbolurile pentru care am 
devenit cunoscuţi. De aceea, 
am considerat că este de bun 
augur să încep chiar cu clădi-
rea Primăriei, care nu a mai 
fost renovată de zeci de ani. 
Rezultatul este pe măsura 
aşteptărilor, mai ales că am 
păstra linia arhitectura-lă, pe 
care am pus-o în valoare. Am 
continuat cu reabilitarea unui 
altei clădiri simbol a oraşului - 
Biblioteca Municipală. Pentru 
anul 2012, mi-am propus să 

definitivez proiectul de mo-
dernizare a Pieţei Victoriei, 
prin iluminarea arhitecturală 

a clădirii Primăriei. Alături de 
modernizarea Podului de Fier, 
reabilitarea clădirilor emble-

matice reprezintă un pas îna-
inte spre un oraş mai frumos, 
mai modern, mai european! 

Suntem la începutul unui nou 
an. Un an pe care ni-l dorim 
cu toţii mai bun, mai prosper 
şi plin de împliniri. Deşi în 
plină criză economică, am 
reuşit să încheiem anul 2011 
într-un oraş, cred eu, mai 
frumos, mai curat şi cu mai 
multă lumină. Un oraş care 
îmi doresc ca la sfârşitul 
acestui an să arate mai 
frumos, mai modern, mai 
european. Prioritar pentru 
mine în anul care a trecut a 
fost Spitalul Municipal, unde 
am reuşit reabilitarea Labora-
torului de Analize, a Farma-
ciei, a Secţiei de Pediatrie, a 
Staţiei de Oxigen. În prezent, 
se lucrează la Secţiile de 
Neurologie şi Paleaţie şi s-a 
achiziţionat ultrasonograful 
cu patru sonde. Mai mult 
decât atât, am reuşi să 
reducem datoria Spitalului de 
la peste 3 milioane de lei la 
mai puţin de jumătate de 
milion. Infrastructura rutieră 
a fost o altă prioritate a anului 

2011. Am reuşit asfaltarea a 
21 de străzi, precum şi 
repararea unei suprafeţe de 
8.500 mp străzi asfaltate, 
respectiv a unei suprafeţe de 
1.500 mp străzi pavate. În 
paralel, au continuat lucrările 
de asfaltare şi dalare a 
trotuarelor din municipiu. Tot 
anul trecut a fost amenajat un 
nou sens giratoriu, care a 
fluidizat traficul în zona de 
intersecţie a străzilor Ion 
Huniade, Valentin Rosada şi 
Primăverii. În acelaşi context, 
am reuşit să începem lucrările 
de construire a unui nou pod 
pietonal peste Timiş, care va 
face legătura între Piaţa 
Agroalimentară şi Cartierul 
Ştrand. Investiţia este una 
multianuală, urmând ca podul 
să fie dat în folosinţă lugoje-
nilor în toamna anului 2012.  
O mare importanţă am 
acordat infrastructurii 
edilitare, astfel că în anul 
2011 au fost executate ample 
lucrări de reabilitare a 
reţelelor de apă şi canalizare. 
La fel, lucrările de 
modernizare a Staţiei de 
Epurare se apropie de final. 
Mai mult decât atât, am reuşit 
demararea lucrărilor de 
alimentare cu apă curentă a 
satului Tapia. Un proiect 
important pus în practică în 
anul 2011 a fost înfiinţarea 
Poliţiei Locale. După nouă 

luni de funcţionare, bilanţul 
Poliţiei Locale arată o vizibilă 
îmbunătăţire a activităţilor 
specifice acestui organism. 
Pentru tinerii lugojeni am 
reuşit să scoatem la licitaţie 
primele loturi de teren în 
noul cartier Militari. Tot aici 
au demarat lucrările de 
amenajare a drumurilor de 
acces, precum şi cele de 
aducere în zonă a utilităţilor 
necesare. Nu am uitat nici de 
cei mai mici dintre lugojeni, 
pentru care am înfiinţat în 
anul 2011 o nouă creşă şi am 
demarat programul „Curtea 
Şcolii”. La fel ca anul trecut, 
am premiat performanţa, dar 
am introdus şi bursele 
municipale, un nou mod de a 
stimula elevii cu rezultate 
deosebite. Şi, tot ca o 
recompensă pentru cei mici, 
am adus la Lugoj un patinoar, 
care s-a bucurat de mare 
succes. La toate acestea 
adăugăm o serie de alte 
obiective pe care sperăm să le 
realizăm în anul care tocmai a 
început. Nu va fi deloc uşor să 
putem realiza tot ceea ce ne-
am propus, dar sunt convins 
că împreună cu dumnea-
voastră vom reuşi să facem 
din Lugoj un oraş cu adevărat 
european! 
 
Francisc Boldea 
Primarul Municipiului Lugoj 



Programul de reabilitare a străzilor din municipiu 
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În 2011 au fost executate lucrări de reparaţii la drumurile 
asfaltate şi pietruite din oraş. Astfel, în primăvară, după 
încheierea sezonului rece, au fost efectuate reparaţii în toate 

zonele şi cartierele din oraş, cele mai ample lucrări 
desfăşurându-se pe străzile Împăratul Traian, Filaret Barbu, 
Ion Creangă, splaiul Corneliu Coposu, splaiul George Coşbuc, 
Pasajul Pieţei, Norbert Pongratz, Grigore Ureche şi Viorelelor 
în zona zona blocurilor C. 
În toamnă, în vederea pregătirii drumurilor pentru iarnă, au 
fost executate lucrări de reparaţii pe străzile Nera, Siretului, 
Timişoarei, Cornet, Someşului, splaiul Tinereţii, splaiul 
George Coşbuc, Plopilor, Ghiocelului, Şincai, Campionilor, 
Bocşei, Memorandului, General Dragalina, splaiul 1 
Decembrie 1918, Dunării, Narciselor, Brazilor, precum şi în 
cartierele Micro I, Micro II, Stadion şi Josif Constantin Drăgan. 
De asemenea, a fost reparat covorul asfaltic de la capetele 
Podului de Fier. 
În ceea ce priveşte străzile pavate, cele mai importante 
intervenţii au avut loc pe T. Vladimirescu, Crişan, Cloşca, 
Viorelelor, Oituz, Jabărului, Mărăşeşti şi Cernei. 
În total, în 2011, au fost reparaţi 8.500 mp de drumuri 
asfaltate şi 1.500 mp de drumuri pavate. 

Reparaţii drumuri 

În cursul lunii martie a fost reluat programul de reabilitare a 
străzilor din municipiu cu etapa a doua de asfaltări, lucrările 
desfăşurându-se pe parcursul întregului an 2011, până la 
venirea iernii. Au fost asfaltate 21 de străzi, împărţite în trei 
loturi, după cum urmează: 
- Lotul 1: Bocşei, Gheorghe Lazăr, Traian Vuia, Olari, 
Margaretelor, Miron Costin, 13 Decembrie, Oltului, Comuna 
din Paris. 
- Lotul 2: Cassian Munteanu, Hezerişului, Islazul Mic, 
Independenţei, Timotei Cipariu, Strugurilor, Victoriei. 
- Lotul 3: Dimitrie Cantemir, Daniel Brocea, Vasile Goldiş, 
Vasile Dobrin, Şirul Islazului. 
Pe toate străzile asfaltate au fost executate marcaje 
longitudinale şi transversale şi au fost montate indicatoare 

rutiere. 
De asemenea, a fost finalizată proiectarea şi achiziţia publică 
pentru etapa a treia de refacere a drumurilor asfaltate, pavate 
şi pietruite din municipiul Lugoj, lucrările urmând să 
demareze la începutul anului 2012. În această etapă vor fi 
modernizate trei loturi de străzi, după cum urmează: 
- Lotul 1: Fundătura Jabărului, Jabărului, Împăratul Traian, 
Cernei, Fagilor (parţial), Al. Astalaş. 
- Lotul 2: întreg Cartierul Ştrand, Campionilor, Timişului, 
Bojinca, Mureşului, Paul Chinezu. 
- Lotul 3: Tudor Vladimirescu, Cotu Mic, Brâncoveanu, 

Someşului, Poalele Viilor. 
În fine, la sfârşitul anului trecut, a fost realizată proiectarea şi 
pentru Lotul 4 de străzi, în 2012 urmând să fie scoasă la 
licitaţie execuţia lucrărilor. Lotul 4 cuprinde următoarele 
străzi şi cartiere din municipiu: Stadion III – de la Paul 
Chinezu la Gheorghe Lazăr şi mai departe până la Panait 
Cerna, întreg cartierul Ţesători, Panait Cerna, Viorelelor, 
Romanilor, Cloşca, Crişan, Spinanţei, Romulus, Remus, Cornet, 
Aleea Brazilor, Aleea Castanilor, Albăstrelelor, Macilor, spl. 
Sporturilor, Traian Grozăvescu, spl. Tinereţii, Lăcrămioarelor, 
Vasile Alecsandri, Horea, Brânduşelor, Liviu Rebreanu, Bega, 
Nera, C. D. Loga, Ion Neculce, Ştrandului. 

 



 

Sensuri giratorii şi fluidizarea traficului 
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Un număr mare de indicatoare rutiere 
au fost deteriorate sau distruse în Lugoj 
în 2011. 
Astfel, 100 de indicatoare şi 30 de 
stâlpi-suport au necesitat lucrări de 
reparaţii sau înlocuire. În acelaşi timp, 
au fost montate 156 de indicatoare noi 
şi 16 stâlpi-suport în cartierul Eftimie 
Murgu şi pe alte străzi din oraş pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
Au fost realizate marcaje rutiere cu 
material bicomponent (roşu şi alb) la 
trecerile de pietoni din zonele Unic, 
Podul de Fier şi Piaţa Victoriei, pe o 
suprafaţă totală de 550 mp. De 

asemenea, au fost executate marcaje 
longitudinale şi transversale cu vopsea 
albă pe străzile Timişoarei, 20 
Decembrie 1989, Piaţa Victoriei, A. 
Şaguna, V.V. Delamarina, Făgetului, Ep. 
Dr. I. Bălan, Buziaşului, C. Wallisch, 
Podul de Beton, 1 Decembrie. 
În total, au fost executate marcaje pe o 
suprafaţă de 2.550 mp. Au fost montate, 
respectiv demontate limitatoare de 
viteză, cu o lungime totală de 48 m, la 
trecerile de pietoni din diferite puncte 
din oraş. 
În plus, au fost realizate şi montate 810 
tăbliţe cu denumirea străzilor din oraş. 

Indicatoare şi marcaje rutiere 

Unul dintre proiectele importante 
realizate în 2011 a fost sensul giratoriu 
de pe strada Ion Huniade în vederea 
fluidizării traficului la intersecţia 
străzilor Ion Huniade, Valentin Rosada 
şi Primăverii. Lucrările s-au desfăşurat 
în perioada iulie-august, valoarea totală 
a investiţiei depăşind suma de 200.000 
lei. 
De asemenea, în cursul întrunirilor 
Comisiei de Circulaţie s-a analizat 
oportunitatea înfiinţării unor sensuri 
giratorii în diferite puncte din Lugoj. 
Astfel, Comisia de Circulaţie nu a fost de 
acord cu menţinerea sensului giratoriu 
provizoriu amenajat în urmă cu un an 
pe strada Buziaşului, la intrarea în 
Cartierul J. C. Drăgan. Prin urmare, 
odată cu intrarea străzii Buziaşului în 
administrarea municipalităţii, sensul 
giratoriu a fost desfiinţat şi a fost 
identificată o altă soluţie de semnalizare 
rutieră prin care întoarcerea 
autovehiculelor este permisă la intrarea 
în cartier. În plus, pentru anul 2012 este 
prevăzută realizarea proiectării pentru 
amenajarea unui nou sens giratoriu în 
dreptul societăţii Gammet 2000 pentru 
fluidizarea traficului la coborârea de pe 
pasaj şi de la societăţile comerciale din 
zonă. 
Tot în 2012 va fi relizată proiectarea 

pentru un alt sens giratoriu situat la 
intersecţia străzilor Hezerişului, Crişan, 
Cloşca, Gen. Dragalina şi Al. Astalaş. De 
asemenea, intersecţia străzilor Gen. 
Dragalina şi Timişoarei va fi 
semaforizată.  
Astfel, conducătorii auto vor avea acces 
direct din zona centrală a oraşului către 
şoseaua de centură, respectiv către 
viitoarea autostradă. 
În fine, municipalitatea a realizat un 
sondaj de opinie privind amenajarea 
unui nou sens giratoriu în zona Parcului 
„George Enescu”, la intersecţia străzilor 
Coloman Wallisch, Gheorghe Doja şi Ion 

Luca Caragiale. Dintre respondenţi, 85% 
s-au pronunţat în favoarea amenajării 
sensului, 12% au fost împotrivă, iar 3% 
nu au fost interesaţi de această 
problemă. În urma sondajului, precum 
şi a hotărârii Comisiei de Circulaţie, în 
luna decembrie a fost realizată 
proiectarea sensului giratoriu din zonă.  
Lucrările vor demara în primăvara lui 
2012, termenul de finalizare fiind luna 
mai. Construcţia va avea o înălţime de 
50 cm de la nivelul şoselei, pentru a 
asigura vizibilitate din toate direcţiile de 
mers. De asemenea, sensul giratoriu a 
fost astfel proiectat încât toţi cei care 
locuiesc în apropiere sau desfăşoară 
activităţi comerciale în zonă să nu fie 
afectaţi de noua construcţie. 
O altă măsură de îmbunătăţire a 
traficului a constat în modernizarea 
semnalizării electronice de la intersecţia 
străzilor A. Mocioni cu Bucegi şi din 
zona intersecţiei Unic, semafoarele din 
cele două locaţii fiind prevăzute cu 
contorizare la secundă. În plus, la 
intersecţia Unic a fost micşorat timpul 
de aşteptare pentru efectuarea virajului 
la stânga pe direcţia dinspre Podul de 
Beton spre Timişoara, oferindu-se astfel 
mai mult timp pietonilor pentru 
trecerea străzii. 



 

Dalări şi asfaltări de trotuare 

PAGINA 4 -  INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2011  

Procedura de expropriere a terenurilor 
proprietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate 
publică „Autostrada Lugoj – Deva” s-a 
declanşat în luna ianuarie 2011, ca 
urmare a Hotărârii de Guvern nr. 
1232/2010 şi a Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local. Au fost demarate 
formalităţile de afişare şi anunţare a 
proprietarilor terenurilor afectate de 
expropriere, un număr de 52 de 
proprietari şi o suprafaţă de 102.038 
mp. Municipiului Lugoj deţine o 
suprafaţă de 10.522 mp. 
Cele două acte normative au fost 
modificate la rândul lor ceea ce a dus la 
o întârziere în procedura exproprierii şi 
a declanşat mari nemulţumiri în rândul 
proprietarilor de teren din pricina 
faptului că valoarea unui metru pătrat a 
scăzut de la 7 euro până la 0,30 euro. 
Procedura de expropriere s-a reluat în 
temeiul noilor reglementări, respectiv 
H.G. nr. 492/2011 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii de Guvern nr. 
1232 din 6 decembrie 2010 privind 
declanşarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate 

privată situate pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică „Autostrada 
Lugoj – Deva”. Proprietarii terenurilor 
private au fost invitaţi să reia întreaga 
procedură de depunere a actelor 
doveditoare. Desigur că în această 
situaţie au fost exprimate nemulţumiri 
şi majoritatea proprietarilor au refuzat 

să reia cursul legal al procedurii. 
În conformitate cu prevederile legale au 
fost emise un număr de 77 de hotărâri 
de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, hotărâri pe care cei 
nemulţumiţi vor putea să le atace în 
instanţă în termen de 3 ani de la data de 
la care au luat la cunoştinţă. 
În ceea ce priveşte desfăşurarea 
lucrărilor de execuţie, Comisia 

Europeană a emis decizia prin care este 
aprobată finanţarea din Fondul de 
Coeziune al Uniunii Europene pentru 
construcţia autostrăzii Lugoj-Deva, 
secţiunea Lugoj – Dumbrava, parte 
componentă a Coridorului IV Pan-
European. Contribuţia din fonduri 
europene nerambursabile pentru acest 

obiectiv este de 177,4 milioane de euro, 
bani alocaţi pentru perioada 2011-2013. 
Această bucată de autostradă are peste 
27 de kilometri. Proiectul prevede 
construcţia a 11,43 km de drumuri de 
legătură, a 5 poduri, a unui viaduct, a 17 
pasaje, a 4 noduri rutiere, a unui centru 
de întreţinere şi a unei zone de parcare 
şi servicii. Lucrările ar trebui să fie gata 
în anul 2013. 

Exproprieri de terenuri pentru autostrada Lugoj - Deva 

În paralel cu programul de reabilitare a 
străzilor, s-au desfăşurat ample lucrări 
de înfiinţare, întreţinere sau reparare a 
trotuarelor din municipiu prin asfaltare, 
dalare, betonare sau pavare. Astfel, cu 
ocazia lucrărilor de asfaltare, pe str. 
Islazu Mic a fost asfaltată  şi o suprafaţă 
de 1.895 mp de trotuare, s-au montat 
810 m de borduri şi au fost amenajaţi 
440 mp de accese rutiere din stradă. În 

cartierul Eftimie Murgu au fost 
executate prin betonare trotuare pe 
străzile D. Cantemir, G. Dobrin, V. Goldiş, 
D. Brocea în suprafaţă de 1.907 mp. 
Au fost dalate trotuare pe strada 
Timişoarei (porţiunile cuprinse între 
clădirea CEC şi strada Nera, respectiv 
între magazinul Profi şi Sala de Sport   
„I. K. Ghermănescu”), în zona Colegiului 
Naţional „Iulia Hasdeu”, pe strada Ion 
Creangă în faţa Bibliotecii Municipale, 
faleza din zona Ştrand, strada Plopilor, 
strada Someşului, strada A. Şaguna, şi în 
zona Unic – str. Primăverii. În total, au 
fost executate lucrări de dalare pe o 
suprafaţă de 5.450 mp de trotuare şi     

s-au instalat 2.200 m de borduri. 
Au fost asfaltate trotuare în cartierele 
Ţesători şi Micro IV, în zona Podului de 
Fier, pe străzile Filaret Barbu, Ion Vidu, 
Memorandului, Coloman Wallisch, 
Padeşului, Coriolan Brediceanu, V. 
Branişte, Gherghinelor, Romanilor, 
Astalaş, Vişinilor. În total, a fost asfaltată 
o suprafaţă de 11.850 mp de trotuare. 
A fost amenajată o alee de promenadă 
în cartierul Cotu Mic, pe malul râului 
Timiş, între Pasarela Pietonală şi Podul 
CFR, cu o lungime de 374 m. Pentru 
aceasta, s-au folosit 748 m de borduri şi 
a fost pavată o suprafaţă totală de 510 
mp. 



 

Noul pod pietonal peste râul Timiş 
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În lunile premergătoare venirii 
sezonului rece au avut loc mai multe 
întruniri ale Comandamentului de Iarnă 

şi au fost adoptate mai multe măsuri 
specifice. În primul rând, pe lângă cele 
trei maşini ale societăţii Salprest, a fost 
închiriată încă o maşină cu o capacitate 
de 5 tone, dotată cu sărăriţă, pentru 
deszăpezirea drumurilor naţionale.  
De asemenea, au fost asigurate 20 tone 
de sare şi 100 de tone nisip, la care s-au 
adăugat 60 de tone de clorură de 
magneziu. Sarea şi nisipul au fost 
folosite pe fostele drumuri naţionale, 
preluate de municipalitate, în timp ce 
clorura de magneziu a fost utilizată 
pentru deszăpezirea celorlalte străzi din 

oraş. În cadrul întrunirilor a fost stabilită 
ordinea priorităţilor de intervenţie 
pentru străzile din oraş, precum şi 
componenţa Comandamentului de Iarnă. 
În ceea ce priveşte zonele de prioritate, 
zona I presupune intervenţia pe o 
suprafaţă de 341.000 mp, iar zona II pe o 
suprafaţă de 58.000 mp. Străzile din 
interiorul cartierelor însumează o 
suprafaţă de 70.000 mp. De asemenea, 
în cadrul programului de deszăpezire 
sunt implicate societăţile Meridian 22 şi 
Salprest, precum şi Serviciul Sere şi 
Spaţii Verzi. 

Fluidizarea traficului pe timp de iarnă 

Unul dintre cele mai importante proiecte 
de investiţii demarate în 2011 a fost 
construirea unui pod pietonal peste râul 
Timiş pentru a face legătura între 
Cartierul Ştrand şi Piaţa Agroalimentară 
„George Coşbuc”. Podul pietonal va avea 
o lungime de 144 m, o lăţime de 3 m, 
fiind construit din patru tronsoane de 24 
m, respectiv un tronson de 48 m. 
Adâncimea stâlpilor va fi de 20 m, iar 
podul va fi prevăzut cu trepte de acces, 
dar şi cu rampă specială pentru 
persoanele cu handicap.  
După obţinerea tuturor aprobărilor 
necesare, a fost organizată licitaţia 
electronică pentru execuţia lucrării. 
Câştigătoare a fost desemnată firma Pod 
Construct din Timişoara, care a realizat 
mai multe astfel de poduri în judeţul 
Timiş. Valoarea de licitaţie a fost de 2,5 
milioane lei, la care se adaugă TVA. 
Lucrarea este multianuală, prin execuţia 
bugetară din 2011 fiind alocată suma de 
1,5 milioane lei.  
După organizarea de şantier, în luna 
septembrie s-a lucrat la cele două culee 
ale podului, situate în digurile de pe cele 
două maluri, urmând ca în dreptul 
culeelor să se efectueze foraje la o 

adâncime de 20 m, pentru fixarea 
pilonilor de susţinere. De asemenea, a 
fost pregătit terenul pentru ca utilajele 
să poată săpa în albia râului Timiş.  
La începutul lunii octombrie, în zona 
parcării de la Autogară, au fost finalizate 

lucrările de amenajare a drumului de 
acces la albia râului Timiş în zona Plopi. 
Noul drum a fost folosit pentru 
deplasarea utilajelor de mare tonaj care 
au executat forajele de mare adâncime 
necesare pentru construcţia noului pod 
pietonal. 
În cea de a doua jumătate a lunii 
octombrie au fost executaţi cei cinci 
piloni de pe malul drept al râului Timiş, 
dintre care doi în albia râului, doi de 
rezistenţă şi unul în dig, distanţa dintre 
piloni fiind de 24 m. La sfârşitul lunii au 
fost execuaţi şi pilonii de pe malul stâng, 
ulterior trecându-se la amenajarea 
radierelor. 
Finalizarea lucrărilor este prevăzută 
pentru luna octombrie 2012, când podul 
pietonal va fi dat în folosinţă. Această 
investiţie va permite descongestionarea 
traficului din Piaţa Agroalimentară 
„George Coşbuc”, a cărei modernizare a 
fost programată să demareze tot în 
2011, dar, din păcate, a fost blocată de o 
parte a consilierilor locali. 
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În 2011, lucrările de modernizare a 
Staţiei de Epurare a municipiului Lugoj 
s-au apropiat de finalizare. În acest 
proiect, 40% din sumă şi TVA-ul sunt 
asigurate de le bugetul local, iar restul 
de 60% provine de la Agenţia Fondului 

pentru Mediu. Valoarea totală a 
investiţiei este de 21 milioane lei, din 
care, în 2011, Primăria Lugoj a plătit 3,1 
milioane lei, iar Agenţia Fondului pentru 
Mediu 1,5 milioane lei. Cu această sumă 
angajamentele financiare ale Primăriei 

Lugoj în cadrul acestui proiect au fost 
realizate. Ultimele lucrări la această 
investiţie vor fi plătite de către Agenţia 
Fondului pentru Mediu. 
Pe tot parcursul anului au avut loc 
întâlniri cu reprezentanţii firmelor 
implicate în proiectul de modernizare a 
Staţiei de Epurare de la Jabăr. Este 
vorba despre societăţile Confort 
Timişoara, Izometal Timişoara, Adiss 
Baia-Mare şi Hidroexpert. Aceste 
întâlniri au fost necesare, întrucât am 
intrat în ultima fază a lucrărilor şi 
trebuiau reglementate anumite 
probleme. 
În acelaşi timp am solicitat Societăţii 
Meridian 22 achiziţionarea unui 
transformator, absolut necesar, care nu 
a fost cuprins în proiectul iniţial. În tot 
acest timp, împreună cu reprezentanţii 
firmelor constructoare, au fost realizate 
şi probele la noile utilaje. 
Tot în 2011 am purtat şi o serie de 
discuţii cu reprezentanţii firmei 
Remondis din Germania pentru a se face 
o evaluare exactă a lucrărilor executate 
la Staţia de Epurare. 

Lucrări finale la Staţia de Epurare a oraşului 

În 2011, au continuat lucrările de 
modernizare a canalizării municipiului 
Lugoj. Acestea au fost finanţate atât din 
fonduri proprii, cât şi prin convenţia 
încheiată între Primăria Municipiului 
Lugoj şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.  
În acest an au fost finalizate lucrările de 
reabilitare a reţelei de canalizare din 
prima etapă, care cuprinde străzile 
Brânduşelor, 13 Decembrie, Oltului şi 
Comuna din Paris. Au fost, de asemenea, 
finalizate şi lucrările de reabilitare a 
reţelei de canalizare pe străzile 
Romanilor (parţial - porţiunea cuprinsă 
între Cimitir şi strada Viorelelor), 
Smârdan, Gh. Şincai şi Partizanilor, unde 
a fost realizată şi o staţie de pompare 
pentru a evita pe viitor inundaţiile care 
au loc pe strada Mărăşeşti în cazul 
ploilor torenţiale. 
În paralel, pe tot parcursul anului au 
continuat lucrările la lotul 3 din cea 
de-a doua etapă de reabilitare a reţelei 
de canalizare care cuprinde străzile: 
Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Şirul 
Islazului, Dunării şi Romanilor 
(porţiunea rămasă). 
Pentru a avea o expertiză cât mai bună 
în ceea ce priveşte modernizarea 
canalizării , am purtat discuţii şi cu 
reprezentanţii firmei Remondis din 
Germania cu intenţia de a se face o 
evaluare exactă a canalizării în 
municipiul Lugoj. 

Modernizarea canalizării 
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Înainte de anul 2008, pentru 2.000 
de corpuri de iluminat şi fără 
iluminatul arhitectural şi festiv se 
plătea anual o factură de energie 
electrică în valoare de 1.230.000 
lei, la care se adăugau costuri de 
întreţinere în valoare de 700.000 
lei. În prezent, după modernizarea 
iluminatului public prin înlocuirea 
a peste 3.100 de corpuri de 
iluminat şi realizarea iluminatului 
arhitectural pentru mai multe 
clădiri din oraş, precum şi a 
iluminatului festiv de sărbători,      
s-au realizat economii la consumul 
de energie electrică de circa 30%.  

Reduceri de 30% la factura de energie electrică în 2011 

Lucrările de modernizare a reţelei de  
alimentare cu apă au continuat ca şi în 
anii precedenţi cu fonduri de la bugetul 
local, precum şi în baza Convenţiei de 
finanţare încheiată între Primăria Muni-
cipiului Lugoj şi Ministerul Mediului. 
Pe tot parcursul anului, pentru a 
preîntâmpina problemele şi pentru a 
remedia erorile, am avut discuţii cu 
reprezentanţii societăţii Hidrocon-
strucţia, firma care efectuează lucrările 
de reabilitare a reţelei de alimentare cu 
apă în municipiu. Această convenţie are 
ca termen de finalizare data de 31 de-
cembrie 2013. Împreună cu re-
prezentanţii Ministerului, am stabilit 
eşalonarea fondurilor, astfel încât lu-
crările să fie finalizate până la sfârşitul 
anului 2013.  
Pe parcursul anului am purtat discuţii şi 
cu reprezentanţii firmei Remondis din 
Germania pentru a se face o evaluare 
exactă a situaţiei alimentării cu apă în 
municipiul Lugoj. 
În acest an, pe strada Cloşca, a fost mon-
tată noua conductă de apă, care va per-
mite alimentarea cartierului Micro I de 
la Uzina de Apă nr. 1 de pe strada 
Tapiei.  
Au fost efectuate lucrările de alimentare 
cu apă de pe noua magistrală, respectiv: 
strada Salcâmului – pentru racordarea 
străzilor Livezilor, Fagilor şi celelalte 
străzi din Dealul Viilor precum şi pe 
străzile 13 Decembrie şi Cloşca.  
Am reuşit alimentarea cu apă pe noua 
conductă a Splaiului 1 Decembrie 1918, 
am realizat subtraversarea străzii 
Timişoarei, între strada Crişan şi podul 
pietonal, s-a efectuat legătura dintre 
conducta cea nouă cu diametrul de 450 
mm şi Uzina de Apă nr. 1, a fost realizat 
forajul pentru alimentarea cu apă a 
satului Tapia, astfel ca întregul sat să fie 
alimentat de la acest foraj. 

Au fost, de asemenea, finalizate lucrările 
de branşament la blocurile de pe str.      
I. Huniade. 
În 2011, am alocat 646 mii lei pentru 
achiziţionarea de echipamente  nece-
sare extinderii posibilităţilor de ex-
tracţie a apei la Uzina de Apă nr. 1. şi am 
executat lucrări de modernizare a    
Uzinei de Apă Nr. 1, şi anume dotarea cu 
echipamente moderne a celor două 
foraje de mare adâncime şi a celor cinci 
fântâni denisipate. Au fost astfel finali-
zate lucrările la Forajul F31, cu o 
adâncime de 250 metri, foraj situat pe 
Câmpul Libertăţii.  Prin urmare, în trei 
ani vom renunţa la Uzina de Apă Nr. 2, 
care este situată în aval de Timiş şi ia 
apă direct din râu 
În cursul anului a fost finalizat şi racor-
dul la Uzinele de Apă nr. 1 şi 2, au fost 
realizate căminele de ramificaţie, s-au 
montat o parte din vanele de ramifi-
caţie.  Datorită acestor lucrări, locuitorii 

cartierelor Micro I, II, III, IV şi V, precum 
şi cei din zonele Timişoarei I şi II şi cei 
de pe Splaiul 1 Decembrie 1918 au   
beneficiat de apă potabilă de calitate 
superioară. Pentru ca acest lucru să fie 
posibil au fost spălate conductele şi s-au 
efectuat verificările de presiune a apei.  
Am început, de asemenea,  lucrările la 
alimentarea cu apă a locuinţelor din 
Tapia, respectiv a zonei rezidenţiale 
Tapia. Acestea vor fi finalizate în 2012. 
Deoarece am observat că există situaţii 
în care lugojenii nu au posibilităţi finan-
ciare să se branşeze pe bani proprii la 
noile conducte de alimentare cu apă, am 
hotărât ca aceste lucrări să fie suportate 
din bugetul local. Primele străzi pe care 
au fost realizate aceste branşamente 
sunt: Comuna din Paris, Oltului, Roma-
nilor, C.D. Loga, 13 Decembrie şi Cloşca. 
În acest scop, am alocat suma de 
150.000 lei, urmând ca fondurile să fie 
suplimentate în bugetul pe 2012.  

Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă  

 



 
Lugoj – oraşul bunelor 

maniere  

Măsuri privind reducerea numărului de câini fără stăpân 
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Municipalitatea lugojeană a semnat pe 
data de 9 martie 2011 o convenţie de 
parteneriat cu firma austriacă Schubert & 
Franzke, privind realizarea în mod 
gratuit a 15.000 de hărţi noi ale oraşului. 
Acestea vor fi pliabile şi vor fi puse 
gratuit la dispoziţia tuturor celor 
interesaţi. Urmează ca în cursul anului 
2012 să amenajăm şi unul din spaţiile 
comerciale de la capătul Podului de Fier, 
unde vor fi comercializate suveniruri cu 
Lugojul şi vom putea oferi gratuit şi harta 
municipiului. 

Hărţi noi pentru 
municipiul Lugoj  

În 2011 am lansat o campanie de conştientizare a 
populaţiei cu privire la grija faţă de mediul 
înconjurător. În acest scop, au fost realizate pe 
asfalt, pe principalele artere din oraş, bannere de 
conştientizare, care au următorul mesaj: 
„MULŢUMESC! LUGOJ - ORAŞUL BUNELOR 
MANIERE”. Banner-ul mai cuprinde şi două mâini. 
Au fost amplasate 18 asemenea inscripţii pe străzile: 
Timişoarei, Caransebeşului, Buziaşului, Făgetului, 
Bucegi, în Piaţa Victoriei şi în intersecţia de la Unic.  
Prin aceste inscripţii dorim să sensibilizăm 
participanţi la trafic pentru a avea în municipiul 
Lugoj o circulaţie  civilizată. 

La începutul anului, am solicitat         
societăţii Salprest realizarea unui     
recensământ al câinilor comunitari. Am 
constatat că de la 2.500 de patrupede la 
data de 1 iulie 2008, în urma măsurilor 
întreprinse s-a ajuns în 2011 la un 
număr de 235 de câini.   
Pentru reducerea în continuare a 
numărului de câini fără stăpân, am pro-
pus Consiliului Local adoptarea unei 
hotărâri privind controlul reproducerii 
câinilor de pe domeniul public şi privat. 
În consecinţă, Consiliul Local a adoptat 

Hotărârea nr. 119 din 21.07.2011, 
privind campania de sterilizare a 
câinilor cu stăpân.  
Potrivit noului act normativ, persoanele 
fizice sau juridice care deţin câini în 
vârstă de peste 6 luni, în incinte private, 
neînregistraţi în cadrul Asociaţiei Chi-
nologice Lugoj, pot beneficia gratuit de 
sterilizare, identificare şi înregistrare în 
baza unică de date a Adăpostului pentru 
câini fără stăpân. Datele de identificare 
vor fi ulterior înregistrate într-un regis-
tru special. 

Reabilitarea fântânilor forate  

În decembrie 2011, pentru 
prima dată în oraşul nostru, a 
fost amenajat un patinoar 
artificial pe o suprafaţă de 600 
mp. Acesta a fost amplasat în 
Parcul „George Enescu”, fiind 
deschis până la începutul lunii 
februarie 2012. 
Pentru buna funcţionare a 
acestuia am propus Consiliului 

Local al Municipiului Lugoj un 
Regulament de Funcţionare, care 
a şi fost aprobat.  
Tot în acest sens, am dispus 
montarea unui nou transfor-
mator, necesar pentru suplimen-
tarea de putere, precum şi 
repararea gardului de împrej-
muire şi asigurarea alimentării 
cu apă. 

Patinoar artificial în Parcul  
„George Enescu” 

Pe tot parcursul anului 2011, 
acolo unde a fost cazul, s-au 
efectuat lucrări de moder-
nizare, reparaţii şi întreţinere 
la fântânile oraşului. 
Astfel, au fost reabilitate 17 
fântâni, la care se adaugă cele 
11 din anul 2010, în total 
fiind reabilitate 28. Urmează 
ca aceste lucrări să continue 
şi în 2012 când se vor 
reabilita ultimele 10 fântâni 
rămase. 



 

Împăduriri în zona  
Bazei Hipice 

Curăţenia de primăvară şi de toamnă 
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Odată cu venirea primăverii, am demarat şi 
primele acţiuni de plantare arbori în diferite 
zone din oraş. Împreună cu Ocolul Silvic Lugoj a 
fost împădurită zona fostei Baze Hipice, la 
aproximativ 20 metri de viitorul lac, o suprafaţă 
de 1 ha, pentru a crea un spaţiu verde. Tot în 
această zonă, au fost plantaţi 70 de nuci, primiţi 
de la municipalitatea din oraşul înfrăţit 
Nisporeni. 

„Acasă la cetăţean” este sloganul sub care s-a 
desfăşuarat în 2011 curăţenia de primăvară şi 
cea de toamnă. Aceste acţiuni au fost organizate 
în colaborare  cu  societatea locală de salu-
brizare S.C. Salprest S.A.   
Acţiunile de curăţenie s-au derulat în primăvară, 
la începutul lunii aprilie, respectiv în toamnă, la 
sfârşitul lunii octombrie, începutul lunii noiem-
brie, în câte două etape, pe parcursul a două 
săptămâni. S-au colectat şi transportat: deşeuri 
vegetale (resturi provenite din tăierea pomilor, 
a viţei de vie, etc); obiecte de uz casnic şi mo-
bilier degradat sau de prisos în gospodărie; obi-
ecte sanitare degradate; alte deşeuri din gospo-
dăriile populaţiei, precum şi deşeuri de echipa-
mente electrice şi electronice. Au fost salubriza-
te toate zonele cu probleme din oraş, colectân-
du-se astfel o cantitate foarte importantă de 
deşeuri. Acţiunile au fost considerate un real 
succes.  

Odată cu venirea primăverii, au 
demarat şi lucrările de înfrumuseţare a 
oraşului. Astfel, încă de la începutul 
lunii mai, au fost instalate primele 
ghivece cu muşcate pe stâlpii din oraş, 
în zona celor două poduri, pe str. 
Mocioni, în Piaţa Josif Constantin 

Drăgan, Piaţa Victoriei, pe strada Cuza 
Vodă, în intersecţia MOL, pe splaiurile 
Coriolan Brediceanu şi Corneliu Coposu, 
în zona Universităţii Europene Drăgan 
până la Parcul „George Enescu”, la Sala 
de Sport „Lavinia Miloşovici”, în 
preajma bisericilor, precum şi în 

principalele cartiere din municipiu. 
Tot în această perioadă, s-au înlocuit 
florile de iarnă cu cele de vară, astfel că 
locul panseluţelor a fost luat de petunii, 
begonii, scoleus sau ageratum.  
De asemenea, odată cu apropierea 
sezonului estival, au demarat şi primele 
lucrări de pregătire a zonelor de 
agrement din oraş. Astfel, tot la 
începutul lunii mai, s-au executat lucrări 
de cosire a ierbii, iar alte 100 de bănci 
metalice au fost înlocuite cu unele de 
lemn. În paralel, au început lucrările de 
amenajare a falezei Timişului, între 
Podul de Fier şi Ştrand, unde a fost deja 
decopertată întreaga porţiune. 
Totodată, a fost vopsită balustrada 
Podului de Beton şi au continuat 
plantările de flori în zonele centrale ale 
oraşului. Tot în cursul lunii mai, în 
cartierul J. C. Drăgan, în colaborare cu 
Serviciul Sere şi Spaţii Verzi şi cu 
societatea de salubrizare SC Salprest SA, 
s-a amenajat zona în care se desfăşoară 
Hramul Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril”.  

Lugojul - un oraş al florilor 



 

Biblioteca Municipală Lugoj funcţionează din anul 
1968 în sediul fostei Poşte a oraşului Lugoj, situat 
pe str. Ion Creangă nr. 1. Clădirea nu a mai fost 
supusă reabilitării de zeci de ani, astfel că exteri-
orul ei se afla într-o avansată stare de degradare. 
Astfel, în perioada aprilie-august, Biblioteca  
Municipală a fost supusă unor ample lucrări de 
reabilitare care au cuprins: refaţadizarea clădirii, 
consolidarea acoperişului şi înlocuirea ţiglelor 
sparte, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor, 
recondiţionarea tâmplăriei vechi şi dublarea ei cu 
tâmplărie cu geam termopan din lemn stratificat, 
dalarea trotuarului din faţa imobilului şi  
montarea unei rampe de acces pentru persoanele 
cu handicap. 
Lucrările au avut o valoare totală de 279.108 lei, 
clădirea având o nouă înfăţişare cu prilejul  
Hramului Bisericii Adormirea Maicii Domnului 
din 15 august. 

O nouă înfăţişare pentru cartierul Eftimie Murgu 
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În calitate de reprezentant al administraţiei locale, am iniţiat o nouă 
campanie de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din municipiu. Având în vedere slaba implicare a Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, respectiv a Inspectoratului Şcolar Judeţean în 
modernizarea unităţilor şcolare din judeţ, am contribuit, din bugetul 
local şi din alte fonduri legale, la reabilitarea şcolilor din oraş. 
Aceasta presupune printre altele modernizarea sistemelor de 
încălzire, precum şi amenajarea curţilor unităţilor de învăţământ. 
Astfel, împreună cu conducerile şcolilor, administraţia locală a 
demarat un program de investiţii care se va derula pe parcursul a doi 
ani. Programul se intitulează „Curtea şcolii – un loc civilizat pentru 
educarea elevilor şi copiilor” şi prevede ca fiecare unitate de 
învăţământ, în limita sumei de 100.000 lei, să realizeze o propunere 
de modernizare a curţii şcolii sau grădiniţei.  
În cadrul acestui program, au fost deja executate lucrări de 
amenajare la Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 6 „Anişoara Odeanu”, unde  
s-au construit terenuri de sport, s-au amenajat aleile şi chiar un mic 
parc. Lucrări similare s-au executat la Colegiul Naţional „Iulia 
Hasdeu”, la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 şi la Grupul Şcolar „Valeriu 
Branişte”.  

Curtea şcolii – un loc civilizat pentru 
educarea elevilor şi copiilor 

În cursul lunii octombrie 2011 a fost 
recepţionată complet investiţia din 
cartierul Eftimie Murgu, atât în ceea ce 
priveşte drumurile şi trotuarele, cât şi în 
ceea ce priveşte marcajele şi 
indicatoarele rutiere.  
După câteva luni de muncă, drumurile 
impracticabile şi pline de praf s-au 
transformat în străzi asfaltate. 
Locuitorii din cartier sunt foarte 
mulţumiţi că, în sfârşit, se pot bucura de 
condiţii de viaţă decente. 
Am reuşit să sistematizăm, să 
modernizăm şi să asfaltăm toate străzile 
perpendiculare pe strada Aurel Vlaicu 
din cartierul Eftimie Murgu, precum şi 
străzile G. A. Petculescu, Bella Bartok, 
Johann Heuffel, Lucian Blaga şi Dimitrie 
Bolintineanu.  
Practic, este un alt cartier situat la 
periferia oraşului pe care am reuşit să îl 
modernizăm. Proprietarii caselor din 
cartier au aşteptat ani de zile până să se 
poată bucura de străzi asfaltate. Acest 
lucru s-a întâmplat abia acum, odată cu 
punerea în practică a programului „De 
la periferie la centru”.  

În paralel, am reuşit să achiziţionăm în 
cursul lunii iunie trei noi ansambluri de 
jocuri pentru copii. Acestea au fost 
amplasate în Cartierul Eftimie Murgu - 
în sensul giratoriu de pe strada Vasile 

Goldiş, în zona celor două noi blocuri 
ANL de pe strada Panait Cerna, 
respectiv în dreptul Grădiniţei PP4 din 
cartierul Micro I. 

O nouă înfăţişare pentru 
 Biblioteca Municipală 



 

Unul dintre proiectele de investiţii ale municipalităţii în anul 
2011 a fost legat de modernizarea cartierelor din oraş, primul pe 
lista de priorităţi fiind cartierul Ştrand. În prim plan a stat      
amenajarea unor noi locuri de parcare, având în vedere supra-
aglomerarea zonei. 
Deşi împărţirea cartierului permite cu greu o modernizare, am 
găsit totuşi o soluţie foarte bună, care elimină grădinile, modifică 
regulile de circulaţie în zonă şi, mai ales, asigură 155 de locuri de 
parcare, lucru foarte important, având în vedere numărul foarte 
mare al autoturismelor din zonă.  
În continuare, intenţionăm lăţirea unor străzi, precum şi modifi-
carea parcărilor din cartier. De asemenea, vom moderniza       
parcarea din faţa Ştrandului Municipal, odată cu construcţia 
noului pod pietonal. 

Noi locuri de parcare în Ştrand 

O nouă înfăţişare pentru cartierul Micro IV 
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Municipalitatea lugojeană a finalizat în cursul anului 2011 
proiectul de amenajare a noi locuri de parcare în cartierul Cotu 
Mic. Este vorba despre 161 de locuri de parcare, care au fost 
amenajate în zona blocurilor 27, 30, 32 şi 34. Dintre cele trei 
variante propuse de proiectant am ales cea de-a doua variantă, 
care prevede amenajarea a 151 locuri de parcare 
perpendiculare, respectiv 10 locuri de parcare longitudinale, 
având o lungime de 5-6 metri şi lăţimea de 2,5 metri. De 
asemenea, a fost executat un proiect de modernizare a 
spaţiului dintre blocurile 6, 7 şi 8, şi au fost înlocuite tablourile 
de distribuţie aflate într-o stare avansată de degradare.  

Proiect pentru noi locuri de 
parcare în Cotu Mic  

În prima etapă de modernizare a cartierului 
a fost asfaltată o suprafaţă de 1.400 mp 
trotuare. De asemenea, au fost amenajate noi 
locuri de parcare, după ce în cartierele Micro 
I, Micro II, Micro III şi Micro V au fost deja 
amenajate majoritatea parcărilor.  
Pentru înfiinţarea noilor locuri de parcare a 
fost identificată soluţia desfiinţării 
localurilor provizorii din incinta fostei pieţe 
din cartier. 
Totodată, a fost luată decizia de a închide 
definitiv centrala termică din Micro IV, 
pentru a nu mai permite instalarea 
oamenilor străzii în imobil. 

Pentru a se încadra în programul „Sănătate pentru toţi”, 
prevăzut şi în cadrul Strategiei de Dezvoltare a 
Municipiului Lugoj, administraţia locală a achiziţionat 12 
aparate pentru fitness, care au fost amplasate în Parcul 
Ştrand. Prin acest program se doreşte încurajarea 
practicării sportului şi a activităţilor fizice într-un mod 
accesibil tuturor cetăţenilor din oraşul nostru.  

Aparate de fitness pentru 
cetăţeni 



 

În cursul acestui an am demarat modernizarea 
zonei în care funcţionează piaţa de vechituri şi 
târgul de animale. Am prevăzut ca aceste lucrări 
să se deruleze pe durata a doi ani de zile.  
Am refăcut în cursul anului 2011 strada Izlazul 
Mic şi am redeschis şi amenajat drumul vechi de 
acces de lângă calea ferată. Am mai amenajat şi un 
spaţiu de parcare pentru maşini. 
În 2012, odată cu asfaltarea tuturor străzilor din 
cartierul Ţesători, dorim să delimităm perimetrul 
în care funcţionează târgul printr-un gard de 
protecţie, să realizăm o parcare modernă pentru 
100 de autoturisme, să asigurăm betonarea 
aleilor, montarea unor mese pentru comercianţi 
şi a unei copertine care să acopere zona 
respectivă.  Investiţia totală este de aproximativ 
două milioane de lei şi doresc să fie finalizată în 
2013. 
Ne-am îndreptat spre târg, deoarece de zeci de 
ani nu s-a făcut nimic acolo şi erau foarte 
necesare amenajări pentru decongestionarea 
zonei, mai ales că, în fiecare marţi, sute de 
persoane vând sau cumpără produse şi acest 
lucru trebuie făcut în condiţii civilizate.  

Modernizarea Pieţei Agroalimentare „George Cosbuc” 

Modernizarea zonei Piaţa Obor  
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La fel ca şi în anii precedenţi, în perioada 
15 - 24 decembrie 2011, am organizat cea 
de a 4-a ediţie a Târgului de Crăciun. 
Pentru această manifestare, am pus la 
dispoziţia comercianţilor căsuţe de lemn 
pe platoul din faţa Casei de Cultură a 
Sindicatelor. Astfel, lugojenii au avut 
posibilitatea să achiziţioneze produse 
specifice Sărbătorilor de Iarnă.  
În paralel, lângă bradul de pe platou s-au 
desfăşurat programe artistice, dedicate 
Sărbătorilor de Iarnă prezentate de copiii 
şi corurile bisericeşti din municipiul 
Lugoj.  

Târg de Crăciun la Lugoj 

Pentru ca oraşul nostru să 
beneficieze de o piaţă modernă, 
aşa cum au şi celelalte oraşe din 
judeţul Timiş, dar şi o mare 
parte dintre oraşele din partea 
de vest a României, am realizat 
documentaţia tehnică pentru 
Modernizarea Pieţei Agro-
alimentare „George Coşbuc”. 
Această documentaţie a fost 
aprobată şi de Consiliul Local 
Municipal Lugoj. Proiectul îşi 
propune realizarea unei pieţe 
moderne, după modelul celei din 
Deva, care va avea prevăzute 

spaţii speciale unde să îşi poată 
desfăşura activitatea şi 
comercianţii de lactate şi 
produse din carne. Din păcate, 
cu toate că în bugetul pe anul 
2011 am prevăzut sumele 
necesare realizării acestei 
investiţii, m-am lovit de refuzul 
consilierilor PDL, care, pe tot 
parcursul anului, nu au votat 
demolarea construcţiilor vechi 
din tablă aflate pe domeniul 
public, demolare necesară 
pentru a începe lucrările de 
modernizare a pieţei.  



 

Terenuri pentru construcţia de 
case în noul cartier „Militari” 

În anul 2011, am reuşit să dezmembrăm şi să scoatem 
la licitaţie 74 de terenuri, cu suprafeţe de 400-470 
mp, în noul cartier Militari. La licitaţie au putut 
participa toţi lugojenii care doresc să îşi construiască 
o casă. De asemenea, vom oferi gratuit nouă terenuri, 
dintre care opt terenuri cu o suprafaţă de 300 mp şi 
un teren de 248 mp. Acestea sunt destinate tinerilor 
cu vârsta de până la 35 de ani. 

Scoaterea la licitaţie a terenurilor a avut la bază 
Hotărârea de Consiliu Nr. 10 din 27.01.2011, 
document care stabileşte preţul minim de pornire, 
fără utilităţi, la suma de 0,4 lei/mp/an. Preţul iniţial 
creşte după introducerea utilităţilor, respectiv cu 5% 
pentru apă şi canalizare, 5% pentru alimentarea cu 
energie electrică, 5% pentru gaze naturale, 5% pentru 
servicii de telefonie, 2% pentru transport rutier. 
Tot în cartierul Militari am prevăzut o suprafaţă de 
12.500 mp pentru construcţia în regim ANL a cinci 
blocuri cu câte 30 de apartamente fiecare, în total 150 
de apartamente. De asemenea, am lăsat spaţii de peste 
3.000 mp pentru construcţia de locuinţe multiple şi 
spaţii comerciale. O altă suprafaţă de 1.000 mp este 
prevăzută pentru construcţia sediului APIA. Intrarea 
în noul cartier este amenajată în dreptul sediului 
Butan Gas. 

Au demarat procedurile pentru construirea 
de noi apartamente ANL 
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La iniţiativa executivului, în 
cursul anului 2011, a avut loc o 
şedinţă de lucru pentru 
identificarea posibilelor soluţii de 
rezolvare a problemelor cu care 
se confruntă locuitorii cartierului 
Mondial-Bocşei. La întâlnire au 
participat reprezentanţii Socie-
tăţii Meridian 22, ai Serviciului 
Public pentru Administrarea şi 
Întreţinerea Domeniului Public, 
Compartimentului Tehnic, 
Serviciului Taxe şi Impozite 
Locale. Am discutat asupra 
posibilităţii cumpărării de către 
chiriaşi, în mai multe rate, a celor 
peste 100 de locuinţe situate pe 
strada Herendeşti, partea stângă, 
locuinţe care au trecut în 
patrimoniul Municipiului Lugoj. 
Ulterior, am discutat cu cetăţenii 
care locuiesc aici, oferindu-le 

posibilitatea cumpărării acestor 
locuinţe. Prin urmare, am efectuat 
lucrări de apartamentare la cele 
100 de locuinţe de pe str. 
Herendeşti – partea din stânga – 
în vederea trecerii lor în Planul de 
achiziţii publice şi vânzarea lor 
către cetăţenii care au contract de 
închiriere cu SC Meridian 22.  
În paralel, am întocmit un 
recensământ al cetăţenilor care 
locuiesc pe partea dreaptă a 
străzii Herendeşti, în interiorul 
societăţii „Dunav”, în vederea 
identificării unei soluţii de 
închiriere a acestor spaţii, în 
limita posibilităţilor financiare ale 
locatarilor. Acest lucru este foarte 
important pentru cetăţenii din 
zonă, care nu îşi pot preschimba 
actele de identitate, în lipsa unui 
domiciliu stabil.  

Pentru locuitorii din zona Mondial-Bocşei  

În urma discuţiilor purtate cu 
reprezentanţii Ministerului Apărării 
Naţionale, în anul 2011 am stabilit un 
program de lucru în ceea ce priveşte 
amenajarea terenului fostelor unităţi 
militare. 
În primă fază am procedat la 
împrejmuirea terenului, respectiv 
amenajarea căilor de acces. 
Totodată, am purtat o serie de discuţii 
cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, în urma cărora am 
ajuns la concluzia că vor fi construite 
150 de apartamente, cea mai bună 
soluţie fiind imobilele în regim P+3. 
Vor fi în total cinci blocuri de 
apartamente cu două camere, adică 
150 de unităţi locative, dintre care 25 
vor fi repartizate cadrelor militare. 
Municipalitatea a alocat în acest scop o 
suprafaţă de teren de 12.540 mp. 
Într-un cuvânt, am demarat construcţia 

celor 150 de apartamente în regim 
ANL, având la bază Protocolul semnat 
între Primăria Municipiului Lugoj şi 
Ministerul Apărării Naţionale.  
În paralel, am demarat documentaţia 
necesară pentru construirea altor 60 de 
noi apartamente în regim ANL, de 
această dată în cartierul Ţesători. 
Este vorba despre realizarea a două 
blocuri în regim de înălţime de P+3E, 
fiecare bloc având 30 de apartamente 
cu câte două camere. 
Apartamentele vor avea o suprafaţă 
utilă de 54mp, respectiv o suprafaţă 
construită de 90mp. Accesul se va face 
prin două scări la fiecare bloc, cu 
intrare printr-o alee pavată cu dale 
înverzite, rezistente la trafic greu 
(pentru acces auto) şi două trotuare, 
blocurile având intrarea faţă în faţă. 
La parter vor fi amplasate câte trei 
apartamente şi un spatiu tehnic, iar la 

fiecare etaj câte patru apartamente pe 
scară. Pe fiecare nivel, la fiecare scară, 
va fi amenajată o încăpere de 
depozitare comună (uscătorie). În 
spaţiul tehnic de la parter va fi 
amplasată centrala termică de scară.  
Acoperişul va fi realizat pe şarpantă din 
lemn cu învelitoare din ţiglă în patru 
ape. 



 

În calitate de şef al execu-
tivului local, am iniţiat o 
măsură administrativă privind 
scutirea de la impozitul pe 
clădiri a unităţilor protejate 
care au angajate persoane cu 
dizabilităţi. Sperăm ca prin 
această iniţiativă să încurajăm 
firmele să angajeze persoanele 
cu dizabilităţi, aceasta fiind 
atât o modalitate de protecţie 
socială, cât şi o şansă de inte-
grare a acestora în societate. 

Facilităţi pentru investitorii lugojeni 

Firmele lugojene îşi extind capacitatea de producţie 
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Sala Sporturilor „Lavinia Miloşovici” a găzduit în 
perioada 18 – 20 noiembrie cea de-a XV-a ediţie 
a „Expo Lugoj”. La fel ca şi în anii precedenţi, 
manifestarea a reunit standuri ale firmelor din 
Lugoj din cele mai variate domenii: materiale de 
construcţii, amenajări interioare, mobilă, 
antichităţi, autoturisme, utilaje şi accesorii 
grădinărit, tehnologii nepoluante, confecţii,  
calculatoare şi componente IT, produse 
alimentare etc. 
Desfăşurarea an de an a acestei expoziţii 
contribuie la stimularea, promovarea şi 
încurajarea schimbului de experienţă şi idei, 
precum şi a competitivităţii în plan local. De 
asemenea, a fost popularizată activitatea 
economică locală şi regională, s-a facilitat 
prezentarea către populaţie a ofertei de produse 
şi servicii a firmelor participante. Ca şi în anii 
precedenţi, manifestarea s-a bucurat de succes 
în rândul întreprinzătorilor locali, care au putut 
să îşi expună produsele în mod gratuit. 

25 de agenţi economici şi-au expus produsele la „Expo Lugoj” 

La începutul anului 2011, am purtat o 
serie de discuţii cu reprezentanţii firmei 
Autoliv, care şi-a propus extinderea 
capacităţii de producţie în municipiul 
Lugoj, fiind necesară o suplimentare de 
energie electrică de 5 MW. 
Pentru realizarea acestui obiectiv am 
luat măsuri în vederea instalării unui 
cablu subteran de 20 KV pe o porţiune de 
7 km, între uzina electrică de pe strada 
Buziaşului şi firma Autoliv. De comun 
acord cu proiectanţii, a fost stabilit un 
traseu pe străzile Tapiei, Aurel Vlaicu, 
Brânduşelor, Privighetorii, Cloşca, Crişan, 
Podul Pietonal de pe strada Timişoarei, 
cartierul Cotu Mic, Spitalul Municipal, 
Silozul şi Uzina Electrică de pe strada 
Buziaşului. 
Condiţia impusă de municipalitate a fost 
refacerea imediată a trotuarelor afectate. 
Investiţia s-a ridicat la peste 500.000 
Euro, find suportată de firma Autoliv. 



În 2011 am adoptat o serie de măsuri menite să eficientizeze   
activitatea Centrului de Adulţi şi Minori de pe strada Ion Vidu, 
astfel încât să se încadreze în standardele de cost necesare unei 
activităţi de acest gen.  
Am acordat, de asemenea, sprijin Centrului pentru Prevenirea 
Abandonului Şcolar „Sfântul Nicolae”, înfiinţat de Mitropolia 
Banatului şi Protopopiatul Ortodox Lugoj pe strada V. V. Delamari-
na. 
De asemenea, în perioada 19–22 iulie, prin Direcţia de Asistenţă 
Socială am derulat o campanie de prevenire pe partea de sănătate 
oculară adresată cetăţenilor Lugojului. Astfel, pe perioada des-
făşurării campaniei, 400 de persoane au beneficiat de consultaţii 
oftalmologice gratuite, iar 150 de persoane au comandat lentile de 
ochelari, ramele fiind oferite gratuit. 

Noi proiecte sociale la Lugoj 

Premii şi evenimente pentru seniorii oraşului  
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Pentru a combate marginalizarea socială şi pentru a 
sprijini categoriile defavorizate, am propus Consiliului 
Local creşterea plafonului pentru acordarea tichetelor 
sociale de la 400 la 450 lei, precum şi majorarea valorii 
tichetelor de la 90 la 100 lei. 
Astfel, în cursul anului 2011, am distribuit 1.224 de 
tichete sociale, în valoare de câte 100 lei fiecare, pentru 
cei care se află la limita instabilităţii financiare, având o 
pensie mai mică de 450 lei. 

Tichete sociale  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Lugoj nr. 168/27.12.2008 s-a decis acordarea 
Diplomei şi Premiului de Fidelitate cuplurilor 
care aniversează 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă şi a Diplomei şi a Premiului de 

Excelenţă pentru persoanele cu vârstă 
venerabilă, în etate de peste 90 de ani. Astfel, şi 
în acest an, am decernat diplomele şi premiile 
în valoare de 300 lei/cuplu sau persoană 
vârstnică în etate de peste 90 de ani unui 
număr de 73 cupluri şi 43 persoane cu vârstă 
venerabilă. De asemenea, am organizat pentru 
„veteranii” de vârstă ai urbei atât Balul 
Seniorilor, cât şi Revelionul Seniorilor. În plus, 
în acest an am instituit şi Premiul „Vârsta de 
aur” pentru cei care îşi serbează centenarul. 
Acest premiu a fost oferit la două persoane care 
au primit un premiu în bani, însoţit de Diploma 
„Vârsta de Aur”.  

Cu ocazia zilei de Dragobete, în 2011 am organizat a doua 
ediţie a campaniei de informare cu privire la fenomenul 
violenţei domestice „Iubirea nu naşte violenţă”, generată de 
nevoia de combatere a fenomenului violenţei domestice şi de 
informare cu privire la serviciile existente de susţinere a 
victimelor violenţei domestice şi abuzului fizic, verbal, sexual.  
Campania s-a desfăşurat în data de 24 februarie, de  
Dragobete, în zona Centrului, pe str. Mocioni şi în Piaţa Josif 
Constantin Drăgan, între orele 10.00 - 16.00.  

Iubirea nu naşte violenţă  

În conformitate cu 
legislaţia în vigoare, şi 
în acest an au fost 
distribuite alimente 
categoriilor sociale 
defavorizate. 
Ajutoarele alimentare 
au constat în făină de 
grâu, mălai, paste 
făinoase, biscuiţi,  
orez  şi lapte praf. 

Distribuirea de alimente din 
stocurile de intervenţie 



 

După descentralizarea unităţilor sanitare şi trecerea acestora 

în administrarea autorităţilor locale, Primăria Municipiului 

Lugoj a căutat soluţii pentru resuscitarea Spitalului Municipal. 

În acest context, am solicitat sprijinul unor medici elveţieni de 

la Fundaţia „EurAsia Heart” şi Spitalul Municipal din Zürich 

pentru găsirea unor soluţii optime de modernizare a unităţii 

sanitare. Astfel, în cursul lunii iunie, doi medici elveţieni, Urs 

Metzger (specialist în chirurgie) şi Markus Kaiser (specialist 

în cardiologie), au vizitat Spitalul Municipal şi au evaluat  

serviciile medicale oferite de unitatea sanitară lugojeană. 

Rezultatele acestei evaluări vor contribui la stabilirea unei 

colaborări concrete şi punctuale în vederea diversificării şi 

îmbunătăţirii calităţii actului medical în spital. Cei doi medici 

din Zürich, care sunt profesori universitari şi profesionişti 

desăvârşiţi, ne-au dat câteva soluţii pentru a elimina marile 

neajunsuri din spital. 

Măsuri administrative la spital 

Mai mulţi bani pentru Spitalul Municipal 
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În luna decembrie 2011, munici-
palitatea lugojeană a achiziţionat un 
ultrasonograf performant pentru 
Spitalul  Municipal. Acest lucru a fost 
posibil datorită relaţiei de înfrăţire cu 
oraşul Jena (Germania), care a donat în 
acest scop suma de 22.000 Euro. Preţul 
total al aparatului a fost de 41.800 
Euro, diferenţa fiind suportată de la 
bugetul local. 
Ultrasonograful este de ultimă 
generaţie, fiind fabricat în noiembrie 
2011 şi echipat cu soft 2012, fiind 

produs în Italia. Un alt ultrasonograf 
mai performant nu există în vestul ţării. 
Aparatul este dotat cu patru sonde de 
lucru: una pentru abdomen, una 
cardiacă-transtoracică şi două sonde 
ginecologice (una volumetrică şi una 
endovaginală). Astfel, femeile însăr-
cinate şi bolnavii nu au mai fost nevoiţi 
să se deplaseze la Timişoara pentru a 
face investigaţii specifice. Am dori ca 
anul viitor să alocăm o sumă 
importantă pentru achiziţionarea unor 
aparate de mare performanţă. 

Ultrasonograf de ultimă generaţie pentru Spitalul Municipal  

Programul de modernizare a Spitalului Municipal a continuat 
şi în acest an. Astfel, au fost reabilitate două pavilioane,      
respectiv Laboratorul Central şi Secţia de Pediatrie. 
În luna septembrie, am participat la şedinţa Consiliului de 
Administraţie al Spitalului Municipal. În urma discuţiilor cu 
reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări Timiş am reuşit 
suplimentarea bugetului contractului cu suma de 1.000.000 
lei. Nu am fost foarte mulţumiţi de această sumă, prin urmare 
am solicitat CJAS o nouă suplimentare de 3.000.000 lei. 
Primăria a alocat de la bugetul local suma de 138.000 lei 
pentru plata utilităţilor şi reducerea arieratelor Spitalului. De 
asemenea, s-au mai alocat 350.000 lei pentru aducerea la stan-
darde europene a încă două pavilioane, respectiv fostul pavi-
lion de Pediatrie, unde s-au mutat secţiile de Paleaţie şi Neu-
rologie, şi pavilionul Secţiei de Boli Contagioase, unde a con-
tinuat să funcţioneze aceeaşi secţie. Totodată, s-au executat 
lucrări de modernizare la Secţia de Psihiatrie.  

Ajutor elveţian pentru Spitalul Municipal 

În luna martie 2011, a avut loc prima întâlnire între executivul local 
şi noua conducere a Spitalului Municipal: domnul Florin Voichescu – 
director general, domnul Mircea Şerpe – director medical, doamna 
Liviuţa Crista – director economic, alături de preşedintele Consiliului 
de Administraţie – domnul Erwin Floroni. S-au stabilit obiectivele 
privind eficientizarea activităţii din spital, încadrarea în prevederile 
contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv cu Ministerul 
Finanţelor, precum şi modul de derulare a investiţiilor în anul 2011. 

Paturi pentru spital 

În baza bunelor relaţii de colaborare 
dintre oraşele Lugoj şi Jena 
(Germania), o nouă donaţie din partea 
nemţilor a sosit la Lugoj în cursul lunii 
martie 2011. Este vorba despre 21 de 
paturi hidraulice, cu telecomandă, şi de 
două fotolii ginecologice, destinate 
Spitalului din Lugoj. Valoarea donaţiei 
depăşeşte 3.000 Euro. 



 

În 2011, administraţia locală a adoptat o serie de măsuri în 
vederea punerii în aplicare a prevederilor noii Legii a 
învăţământului. În acest scop, am convocat directorii noilor 
centre financiare din municipiu. Începând cu data de  
1 octombrie, au fost desfiinţate cele şase centre financiare 
existente, fiind înfiinţate 15 centre financiare noi, respectiv 
la: Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”, Şcoala cu cls.  
I-VIII Nr. 6, Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu”, Şcoala cu cls.  
I-VIII Nr. 12 Măguri, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 3, Şcoala cu cls.  
I-VIII Nr. 4, Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu”, Şcoala cu cls. I-VIII 
„Eftimie Murgu”, Grupul Şcolar „Valeriu Branişte”, Şcoala de 
Arte Frumoase „Filaret Barbu”, Grupul Şcolar „Ştefan 
Odobleja”; Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 2, Grădiniţa PP Nr. 2, 
Grădiniţa PP Nr. 4, Grădiniţa PP Nr. 5. În fiecare consiliu de 
administraţie este numit un reprezentant al Primarului 
Municipiului, respectiv reprezentanţi ai Consiliului Local. 
De asemenea, am purtat o serie de discuţii cu inspectorul 
şcolar judeţean adjunct Francisc Halasz, referitoare la  
posturile de contabil pentru centrele bugetare din oraş, dar 

şi cu directorii unităţilor de învăţământ, prin care le-am 
solicitat să asigure condiţiile necesare funcţionării centrelor 
financiare, şi anume o sală adecvată, mobilier, casă de bani. 

Burse municipale pentru elevii lugojeni 
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Măsuri pentru punerea în aplicare a noii legi a învăţământului 

Elevii care au obţinut rezultate deosebite la 
olimpiadele şcolare, precum şi profesorii care  
i-au îndrumat, au fost premiaţi şi în acest an. 
În cadrul festiv, cei peste 100 de elevi şi 
aproape 70 de profesori au primit diplome şi 
plicuri cu bani. Suma alocată în anul 2011 
premierii elevilor şi profesorilor lugojeni a 
depăşit 35.000 lei. 
Am premiat toţi copiii capabili de performanţă, 
precum şi profesorii îndrumători, 
conştientinzând faptul că fără performanţă şi 
fără elită nu avem nicio şansă de a progresa. 
Sunt convins că mulţi dintre ei vor reprezenta 
cu mândrie Lugojul. Am stat de vorbă cu copiii 
care au apreciat foarte mult iniţiativa noastră. 

În luna septembrie 2011, în prezenţa unei 
numeroase asistenţe, Direcţia de Asistenţă 
Socială Comunitară Lugoj a deschis porţile 
Creşei nr. 3, situată pe str. Ep. Dr. Ioan 
Bălan, nr. 17, în incinta Grădiniţei cu 
program normal nr. 7. Noua instituţie 
dispune de o capacitate de 20 de locuri, iar 
programul este de luni până vineri între 
orele 6-18. În cadrul creşei sunt admişi 
copii cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani. 
Micuţii beneficiază de trei mese/zi, şi 
anume mic dejun, prânz şi gustare, 

mâncarea fiind transportată zilnic de la 
sediul Creşei nr. 1 cu un autoturism avizat 
sanitar. Structura de personal cuprinde un 
asistent medical, un educator-puericultor şi 
două infirmiere. Personalul se ocupă de 
îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare a 
stării de sănătate fizică şi psihică a copiilor, 
dar şi de educarea timpurie a acestora. Cei 
mici se bucură de un spaţiu curat, amenajat 
recent şi compus din: sală de primire, 
cameră de joacă, cameră de odihnă, 
izolator, cabinet medical şi grup sanitar. 

O nouă creşă în municipiul Lugoj 

Premii pentru elevii şi 
profesorii cu rezultate 

deosebite În cursul anului 2011, am 
implementat proiectul de acordare a 
unor burse municipale pentru elevii 
cu rezultate deosebite. La acest 
program participă toate şcolile care 
au elevi participanţi la olimpiadele 
şi concursurile şcolare, inclusiv la 
competiţiile sportive. Prin această 
iniţiativă dorim să avem o 
comunitate sănătoasă, atât fizic, cât 
şi psihic, prin accentuarea 
activităţilor sportive ale elevilor, 
respectiv angrenarea acestora în 
promovarea educaţiei nonformale, 
în afara orelor de clasă. 
Bursele sunt de două categorii: 
burse civic-culturale şi burse 
sportive, ambele fiind acordate 
semestrial, pentru rezultatele 
obţinute în semestrul anterior. 
În funcţie de rezultatele obţinute, 
bursele pot fi: de excelenţă, în 
valoare de 100 lei lunar; de 
performanţă, în valoare de 75 lei 
lunar; şi de merit, în valoare de 50 
lei lunar. Lista de bursieri se 
stabileşte de Consiliul de 

Administraţie al fiecărei şcoli, 
ponderea fiind de 33% pentru 
fiecare din cele trei tipuri de burse: 
de excelenţă, de performanţă sau de 
merit. În paralel, am instituit un 
premiu de excelenţă, în valoare de 
100 lei lunar, care se acordă 
cadrelor didactice coordonatoare. 
Punctajul copiilor pentru obţinerea 
burselor civic-culturale se va calcula 
astfel: 75% media generală pe 
semestrul anterior şi 25% 
activităţile extraşcolare. Pentru 
bursele sportive ponderea va fi: 
50% media generală pe semestrul 
anterior şi 50% activităţile sportive. 
Am organizat o dezbatere publică cu 
toate cadrele didactice interesate, 
pentru că trebuie să încurajăm 
educaţia copiilor, nu doar cea 
formală, ci şi cea nonformală, în 
afara şcolii. Chiar dacă se cheltuie o 
sumă importantă de bani în acest 
scop, cred că acest lucru este absolut 
necesar. Suma totală alocată în acest 
scop este de aproximativ 150.000 lei 
anual.  



În perioada 7-9 octombrie 2011 a fost 
semnat Protocolul de Înfrăţire cu Kriva 
Palanka, cea de-a opta localitate cu care 
municipiul nostru a stabilit relaţii de 
înfrăţire. 
Kriva Palanka este situat în partea de 
nord-est a Republicii Macedonia, având 
o populaţie de 14.558 locuitori. 
Împreună cu localităţile aparţinătoare, 
Kriva Palanka are aproape 21.000 de 
locuitori. Oraşul se află aproape de 
Deve Bair, principalul punct de 
frontieră dintre Macedonia şi Bulgaria. 
Oraşul este situat în cadrul Coridorului 
European G-8. Numele oraşului vine de 
la albia curbată a râului Kriva şi 
înseamnă „Râul Curbat”. 
Oraşul este unul dintre cele mai tinere 
din Macedonia, fiind întemeiat de turci 

şi având la început rolul de fort. 
Documentele turceşti consemnează 
oraşul în 1633. Populaţia este majoritar 
ortodoxă. În oraş şi în împrejurimi 
există numeroase biserici şi mănăstiri, 
Kriva Palanka fiind renumit în 
Macedonia pentru una dintre cele mai 
frumoase mănăstiri, Sfântul Joachim 
Osogovski. 
Potrivit Protocolului, cele două 
localităţi intenţionează să stabilească şi 
să dezvolte relaţii de colaborare între 
ele, dorind să faciliteze cunoaşterea 
reciprocă a locuitorilor lor. Pentru 
început, ne vom axa colaborarea mai 
ales în domeniile cultural, educativ, 
religios şi sportiv, mai ales că am 
observat multe similitudini între noi, a 
precizat şeful executivului lugojean. 

Măsuri pentru eficientizarea activităţii în instituţiile lugojene 

Lugojul s-a înfrăţit cu oraşul Kriva Palanka din Republica Macedonia 
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În cursul anului 2011, am adoptat o 
serie de măsuri menite să eficientizeze 
activitatea din instituţiile statului. Au 
avut loc schimbări de personal la 
Cantina de Ajutor Social Lugoj şi la 
Complexul de Servicii pentru Persoane 
Vârstnice „Sf. Nicolae”. Astfel, a fost 
schimbat Administratorul Cantinei de 
Ajutor Social, dl. Velciov Vasile, şi 
magazionerul, Cristian Constantin, iar la 
cealaltă instituţie a fost acceptată 
demisia doamnei director Ioviţă 
Cristina şi a fost schimbat 
administratorul, dl Pătruţ Nicolae. Am 
luat măsurile ce se impun în urma unor 
sesizări şi verificări, precum şi a unor 
anchete, pentru a fi siguri că hrana 
ajunge în cantităţi suficiente la 
persoanele deservite de aceste 
instituţii. O altă schimbare a avut loc la 
Centrul de Zi pentru Prevenirea 
Abandonului Şcolar din Măguri unde în 
locul domnului Adrian Rădulescu a fost 
numit dl Aurel Cloambă. 
De asemenea, pentru eficientizarea 
activităţii în cadrul Compartimentelor 

Cadastru şi Agricol, administraţia locală 
a organizat concursul pentru ocuparea 
postului de şef Birou Cadastru şi 
Agricol. Postul a fost ocupat de doamna 
Lavinia Cecilia Leu, absolventă a 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara, specialitatea Agricol-
Cadastru. Ne-am bucurat că a venit un 
cadru tânăr care cred că va imprima un 
suflu mai energic în cadrul biroului. 
În paralel, în vederea eficientizării 
Serviciului Public Pieţe, Târguri, 
Oboare, a fost solicitată o analiză a 
activităţii acestui serviciu, întrucât nu 
sunt de acord ca serviciile pendinte de 
Primărie să nu fie eficiente, adică să 
lucreze pe minus. Vreau să precizez că, 
în contextul în care au fost realizate 
investiţii serioase în societăţi precum 
Meridian 22 sau Salprest, ambele sunt 
în prezent pe plus. Acelaşi lucru l-am 
solicitat şi din partea Serviciului Public 
Pieţe, Târguri, Oboare. Urmează ca, în 
baza bilanţului pe care îl vom realiza, să 
stabilim şi măsurile care se impun. 

Tot în anul 2011 a fost numită în funcţia 
de coordonator al Direcţiei de Asistenţă 
Socială Comunitară doamna Angelica 
Uscat. Numirea este pe perioadă 
determinată, până la organizarea 
concursului pentru ocuparea postului 
de director executiv DASC. 
Totodată, ing. Radu Belu a fost eliberat 
din funcţia de şef al Compartimentului 
Investiţii, în locul lui fiind numit ing. 
Constantin Lazăr. Decizia a fost luată în 
urma constatării unor deficienţe în ceea 
ce priveşte demararea achiziţiilor şi 
corelarea cu Direcţia Economică.  
Prin intermediul Compartimentului 
Audit, a fost stabilit un nou sistem de 
control intern, care va fi implementat în 
cadrul instituţiei. Sistemul cuprinde 
obiective, atribuţii, standarde, 
structură, implementare, ierarhizarea 
activităţilor, dar mai ales procedurile de 
lucru pentru fiecare compartiment, 
birou, serviciu sau direcţie, precum şi 
managementul riscului în toate aceste 
activităţi. 

Peste 260 de hotărâri adoptate în Consiliul Local Municipal 

În cursul anului 2011, Consiliul Local al Municipiului Lugoj 
a fost convocat pentru 12 şedinţe ordinare, 8 extraordinare, 
una festivă în 1 Decembrie, dedicată zilei naţionale, şi una 
solemnă în 20 Decembrie, dedicată Zilei Lugojului. Au fost 
adoptate 263 de hotărâri, dintre acestea 258 avându-l ca 
iniţiator pe Primarul Municipiului Lugoj. 
În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică au fost publicate 33 de 
Proiecte de hotărâri. Nu au fost făcute sesizări sau 
recomandări de către persoanele interesate, autoritatea 
publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea 
prezentei legi. 
În cursul anului 2011 a fost organizată o singură dezbatere 
publică care a avut ca temă Proiectul de buget pe anul 2011. 



Statutul este un document care cuprinde 
datele esenţiale despre comunitatea locală. 
Deşi exista o dispoziţie legală care prevedea 
obligativitatea elaborării Statului 
Municipiului încă din anul 2002, acest lucru 
nu s-a făcut decât la începutul anului 2011. 
Statutul este un element esenţial de 
funcţionare a unui municipiu, drept pentru 
care, împreună cu Biroul Management 
Proiecte Programe, am reuşit elaborarea 
acestui document, având ca bază Strategia 
de Dezvoltare a Municipiului, precum şi 
noul Plan Urbanistic General. 

Poliţia Locală a dat dovadă de eficienţă 

A fost elaborat Statutul 
Municipiului Lugoj 
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Ca urmare a prevederilor Legii nr. 
155/2010, în luna ianuarie 2011 s-a 
înfiinţat la Lugoj Poliţia Locală. Conform 
legii, atribuţiile Poliţiei Locale sunt mai 
ample decât cele ale Poliţiei 
Comunitare, fiind prevăzute şi alte 
domenii de competenţă, în special în 
domeniul siguranţei rutiere şi ordinii 
publice. Acest organism s-a constituit 
distinct de Poliţia Naţională şi are 
atribuţii privind apărarea drepturilor şi 
libertăţilor persoanei, a proprietăţii 
private şi publice, prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor. 
Poliţia  Locală  a  integrat 
compartimentele din aparatul de 
specialitate al primarului responsabile 
cu inspecţia şi controlul în construcţii, 
urbanism, protecţia mediului şi comerţ, 
consolidând capacitatea de acţiune în 
aceste domenii. 
La Lugoj, Poliţia Locală are 51 de 
angajaţi şi funcţionează sub forma unui 
serviciu în subordinea primarului, care 
are în componenţă compartimentele de 
Ordine Publică, Dispecerat, Siguranţă 
Rutieră, Disciplină în Construcţii, 
Protecţia Mediului şi Publicitate şi 
Comerţ Stradal. 
Ulterior, pentru desfăşurarea activităţii 
în condiţii eficiente, angajaţii Poliţiei 
Locale au fost împărţiţi pe opt sectoare. 
Pe linie de Ordine şi Linişte Publică, în 

municipiu patrulează 28 de poliţişti 
locali, la Compartimentul Siguranţă 
Rutieră au fost repartizaţi 3 poliţişti 
locali, pentru Echipa de Intervenţii 
Rapide au fost repartizaţi 4 poliţişti 
locali, Compartimentul Dispecerat este 
format din 5 poliţişti locali, iar la 
Compartimentul Pază Obiective au fost 
repartizaţi 3 agenţi de pază. Acestora li 
se adaugă 3 posturi personal de 
conducere şi 4 posturi transferate la 
următoarele compartimente: Disciplină 
în Construcţii şi Afişaj Stradal; Protecţia 
Mediului; Inspecţie Comercială şi 
Inspecţie şi Evidenţa Persoanelor. 
Trei poliţişti locali au absolvit în anul 
2011 cursurile speciale de pregătire în 
domeniul ordinii publice şi siguranţei 
rutiere, clasându-se pe locuri fruntaşe. 
La sfârşitul anului 2011, am iniţiat o 
serie de măsuri pentru eficientizarea 
activităţii Poliţiei Locale Lugoj. Astfel, în 
vederea creşterii eficienţei activităţii, în 
data de 25 noiembrie s-a desfăşurat 
concursul pentru ocuparea postului de 
şef al Poliţiei Locale. În urma 
concursului, constând dintr-o probă 
scrisă şi un interviu, Dumitru Florin 
Nistor a obţinut 184 puncte din 200 
posibile, fiind declarat admis. Florin 
Dumitru este absolvent a trei facultăţi – 
Matematică-Mecanică, Informatică şi 
Drept, având masterat în drept penal şi 

criminalistică. 
Tot pentru eficientizarea activităţii 
Poliţiei Locale, am iniţiat procedurile 
legale pentru achiziţionarea a trei 
autoturisme Logan, dintre care două cu 
cinci locuri şi unul cu şapte locuri. 
Primele două vor fi dotate cu staţii de 
emisie-recepţie, precum şi cu celelalte 
dotări specifice. Cel de-al treilea 
autoturism va fi dotat cu girofar mobil. 

Pământ pentru revoluţionarii lugojeni 
Comisia de Fond Funciar s-a întrunit 
în luna decembrie 2011 pentru a 
discuta asupra atribuirii unor loturi 
de teren revoluţionarilor lugojeni. 
În urma discuţiilor, s-a stabilit ca 
asociaţiile de revoluţionari ai căror 
membri au fost validaţi prin 
Hotărârea 2/58 emisă în data de 
28.07.2011 de către Comisia 
Judeţeană de Fond Funciar să fie puşi 
în posesie cu 1 ha de teren în zona 
numită Poligon. 
Aşa cum am promis, revoluţionarii 
lugojeni au fost puşi în drepturi. În 
urma discuţiilor purtate cu 
reprezentanţii asociaţiilor de 
revoluţionari din Lugoj, toţi au fost 
de acord ca punerea în posesie să se 
realizeze comasat, pe asociaţiile de 
revoluţionari, în ordinea descres-
cătoare a numărului de membri 
validaţi prin Hotărârea 2/58. 
Asociaţia „16-21 Decembrie 1989 
Lugoj” are 28 de persoane de pus în 
posesie, Asociaţia „Forum Timişoara 
Nr. 2” – 10 persoane, Asociaţia 
„Banatul Liber Lugoj” are 9 persoane, 
A.L.P.A.R. Lugoj – 9 persoane, 

Asociaţia „Libertatea Timişoara Nr. 
1” – 6 persoane, iar revoluţionari 
independenţi sunt trei persoane. În 
total, la nivelul municipiului, au fost 
validaţi 65 de revoluţionari.  



 

PROIECTE ROMÂNO-SÂRBE 
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Primul proiect a fost depus împreună cu municipalitatea 
din Vârşeţ, oraş înfrăţit cu Lugojul. Intitulat „SPARK FOR 
THE FUTURE”, proiectul se încadrează în Axa prioritară 1 
Dezvoltare economică şi socială, Măsura 1.2 Dezvoltarea 
turismului. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea 
economică şi socială comună a celor două municipalităţi. 
Obiectivul specific este dezvoltarea turismului în Lugoj şi 
Vârşeţ şi creşterea atractivităţii turistice a celor două 
localităţi prin investiţii în obiective turistice: înfiinţarea 
unui Centru SPA în Lugoj în zona fostei Baze Hipice şi, de 
cealaltă parte a frontierei, reabilitarea Parcului Central din 
Vârşeţ. 
Bugetul total al proiectului este de 2.341.442,20 Euro, din 
care 1.898.036,40 Euro este bugetul alocat Municipiului 
Lugoj şi 443.405,80 Euro oraşului Vârşeţ. Pentru 
Municipiul Lugoj finanţarea nerambursabilă este de 
1.860.075,68 Euro (98%), iar cofinanţarea locală este de 
37.960,72 Euro (2%). 

În data de 27 iunie, în parteneriat cu alte 
patru municipalităţi din Serbia şi 
România, Municipiul Lugoj a depus trei 
cereri de finanţare în cadrul celei de a 
doua sesiuni de propuneri de proiecte a 

Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – Serbia. 
Valoarea totală a acestora pentru 
Municipiul Lugoj s-a ridicat la suma de 
aproape 2,3 milioane Euro.  

Centru SPA în zona fostei Baze 
Hipice 

Panouri solare pentru şapte 
clădiri publice din Lugoj 

Cel de-al doilea proiect a fost depus împreună cu 
municipalitatea Pancevo în calitate de lider de proiect. Intitulat 
„BANAT SUN 4 ALL”, proiectul se încadrează în Axa prioritară 1 
Dezvoltare economică şi socială, Măsura 1.4 Creşterea nivelului 
de susţinere a Cercetării & Dezvoltării şi a inovării în regiunea 
de frontieră. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea şi 
modernizarea sistemului de încălzire în Pancevo şi Lugoj prin 
utilizarea resurselor energetice regenerabile.  
Pentru Municipiul Lugoj, proiectul prevede realizarea Studiului 
de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Auditului Energetic 
pentru instalarea de panouri solare pe şapte clădiri publice 
pentru furnizarea apei calde: Grădiniţele PP2, PP3, PP4 şi PP5, 
Cantina de Ajutor Social, Complexul de servicii pentru persoane 
vârstnice „Sf. Nicolae” şi Sala de Sport „Ioan Kunst 
Ghermănescu”. Pentru Pancevo, este prevăzută realizarea 
documentaţiei tehnice pentru furnizarea apei calde pentru 23 
de blocuri de apartamente. 
Bugetul total al proiectului este de 901.481,60 Euro, din care 
679.000 Euro sunt alocaţi Municipalităţii Pancevo şi 222.481,60 
Euro Municipiului Lugoj. Pentru Municipiul Lugoj finanţarea 
nerambursabilă este de 218.031,97 Euro (98%), iar 
cofinanţarea locală este de 4.449,63 Euro (2%). 

Cel de-al treilea proiect a fost depus de 
municipalităţile Reşiţa (lider de proiect), 
respectiv Lugoj şi Veliko Gradiste 
(parteneri). Intitulat „GEMS OF THE 
ROMANIAN AND SERBIAN FOLKLORIC 
THESAURUS”, proiectul a fost depus în 
cadrul Axei prioritare 3 Promovarea 
schimburilor între comunităţi, Măsura 
3.3. Intensificarea schimburilor în 
domeniul învăţământului, culturii şi 
sporturilor.  
Obiectivul general al proiectului îl 
constituie dezvoltarea unor relaţii 

sociale şi culturale durabile în zona de 
graniţă româno-sârbă.  
Obiectivul specific este păstrarea şi 
promovarea tradiţiilor culturale specifice 
zonei de graniţă româno-sârbe, prin 
organizarea unor festivaluri folclorice în 
Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradiste.  
Bugetul proiectului este 325.206 Euro, 
municipalităţii lugojene revenindu-i 
104.672 Euro. Finanţarea nerambur-
sabilă pentru Lugoj este de 102.579,34 
Euro (98%), iar contribuţia proprie este 
de 2.093,46 Euro (2%). 

Păstrarea şi promovarea tradiţiilor folclorice 



 

Din inimă pentru inimi 
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La începutul lunii martie a fost depus 
proiectul transfrontalier „From Heart to 
Hearts” în cadrul Programului de 
Vecinătate Ungaria – România 2007-
2013. Cererea de finanţare se adresează 
Priorităţii 2 a programului „Întărirea 
coeziunii sociale şi economice în 
regiunea de graniţă”, Domeniului Major 
de Intervenţie „2.4 Protejarea sănătăţii 
şi prevenirea ameninţărilor comune”, 
acţiunii „2.4.2 Dezvoltare instituţională 
comună, coordonare, instruiri”. 
Proiectul reprezintă rezultatul 
parteneriatului iniţiat de către Primăria 
Municipiului Lugoj cu Consiliul Judeţean 
Csongrad din Ungaria (instituţie care 
finanţează Spitalul Clinic „Dr. 
Diosszilagyi Samuel” din Mako), 
parteneriat având ca lider de proiect 
Spitalul Municipal Lugoj. Obiectivul 
general este îmbunătăţirea sănătăţii 
populaţiei din cele două localităţi. 
Obiectivele specifice sunt: prevenirea, 
diagnosticarea şi tratarea bolilor 
cardiovasculare la Lugoj şi Mako  
printr-o abordare comună şi unitară; 
creşterea nivelului de pregatire 

profesională a personalului medical de 
specialitate în domeniul cardiovascular 
din cele două unităţi medicale, dotarea 
cu echipamente de specialitate a celor 
două spitale. 
Grupurile ţintă: persoanele cu afecţiuni 
cardiovasculare din cele două oraşe şi 
personalul medical de specialitate care 
va fi inclus într-un program comun de 
pregătire profesională. 

Principalele activităţi ale proiectului 
sunt: 
- campanie de prevenire a populaţiei 
asupra riscului bolilor cardiovasculare; 
- schimburi de experienţă în patru 
domenii de specialitate; 
- cursuri de perfecţionare pentru medici 
şi asistente de la spitalele din Lugoj şi 
Mako; 
- conferinţe comune pe teme de 
specialitate; 
- întâlniri având ca scop stabilirea unui 
plan de acţiune comun pe termen lung şi 
a unui portofoliu comun de servicii de 
sănătate în domeniul cardiovascular. 
Valoarea totală a proiectului este de 
176.185,90 Euro, din care 170.185,9 
Euro reprezintă finanţarea europeană 
nerambursabilă, partea română 
cofinanţând proiectul cu 2.000 Euro, iar 
partea maghiară cu 4.000 Euro. 

Proiectul „Să ne croim singuri viitorul” a fost depus în luna 
ianuarie 2011 în cadrul Cererii de propuneri de proiecte 
„Dezvoltarea economiei sociale” a Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Obiectivul general al proiectului este integrarea pe piaţa locală 
a muncii a persoanelor excluse social sau supuse riscului de 
excluziune socială din oraşul nostru, prin crearea de 
oportunităţi de ocupare şi prin dezvoltarea de competenţe şi 
cunoştinţe. 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în crearea şi 
dezvoltarea pe perioada proiectului a unei întreprinderi 
sociale în cadrul căreia sa fie angajate 10 persoane supuse 
riscului de excluziune socială, respectiv dezvoltarea capacităţii 
Direcţiei de Asistenţă Socială, de a oferi servicii de consiliere 
vocaţională în domeniul economiei sociale, prin formarea de 
specialişti care să ofere pe perioada implementării proiectului 
consiliere vocaţională persoanelor excluse social sau supuse 
riscului de excluziune socială. 
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni iar 
valoarea totală a proiectului se ridică la 859.704,40 lei, 
contribuţia proprie fiind de 13.866,20 lei. 
Proiectul depus este unul generator de locuri de muncă 
facilitând în acelaşi timp reinserţia profesională a persoanelor 

cu risc de excludere socială. Obiectivele proiectul vor fi atinse 
prin înfiinţarea unei întreprinderi sociale în domeniul 
croitoriei unde vor fi angajate 10 persoane; formarea 
profesională a 30 de persoane în domeniul croitoriei şi 
specializarea a 20 de lucrători sociali în domeniul economiei 
sociale care ulterior vor oferi consiliere vocaţională 
persoanelor asistate social. 

Proiect privind Economia Socială depus de administraţia lugojană 



 

În cursul anului 2011 am acordat o importanţă deosebită 
aplicării Legii 544/200 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, astfel încât fiecare persoană să aibă asigurat 
răspunsul la informaţiile solicitate. 
Accesul la informaţiile de interes public s-a făcut din oficiu sau 
la cerere, orice persoană putând solicita informaţii în scris sau 
verbal, accesul fiind gratuit. 
În perioada ianuarie – decembrie 2011 au fost primite un 
număr de 85 solicitări de informaţii de interes public, cu 
referire la utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, 
cheltuieli), modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei 
publice, acte normative, reglementări, activitatea liderilor 
instituţiei, colectare selectivă/salubritate, achitare impozite, 
contracte parteneriat public-privat/achiziţii etc. 
În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică au fost publicate 33 de 
Proiecte de hotărâri. Nu au fost făcute sesizări sau 

recomandări de către persoanele interesate, autoritatea 
publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea 
prezentei legi. 

Relaţia cu mass-media s-a derulat în bune condiţii în 2011 în scopul informării 
lugojenilor cu privire la activitatea administraţiei locale. În acest sens s-au 
desfăşurat săptămânal întâlniri cu reprezentanţii presei, în cadrul cărora au fost 
făcute publice programele şi investiţiile derulate de Primăria Municipiului Lugoj. 
Acţiunile Primăriei şi subiectele de interes local au fost promovate şi dezbătute 
prin intermediul interviurilor sau emisiunilor desfăşurate la televizor, radio şi în 
presa scrisă. De asemenea, s-a continuat editarea şi distribuţia Monitorului de 
Lugoj, ajuns în luna decembrie la numărul 31. 

Primăria Lugoj, model de bune practici 
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Accesul la informaţiile de interes public 

Pentru a putea fi în contact direct cu 
cetăţenii oraşului am avut şi pe parcursul 
anului trecut un program săptămânal de 
audienţe la care s-au prezentat un număr 
de 237 persoane. 
Problemele prezentate de cetăţeni la 
audienţe s-au referit la: solicitarea de 
locuri de muncă, imposibilitatea achitării 
taxelor şi impozitelor, a facturilor ca 
urmare a veniturilor reduse, neînţelegeri 
între vecini, propuneri de înfrumuseţare 
a oraşului, solicitări de extindere a 
utilităţilor, probleme sociale, ajutoare 
financiare şi materiale, lucrări pentru 
reabilitare şi modernizare străzi, poluare 
fonică şi funcţionare firme, fond funciar, 
acordare ajutoare încălzire etc. 

Unul dintre instrumentele de comunicare adresate cetăţenilor lugojeni – 
Telverde – a fost utilizat în 2011 de către cei care au ales să-şi spună păsurile 
şi să adreseze sesizări municipalităţii. Numărul 0800801000 a fost apelat anul 
trecut de 83 ori, rezultând o medie de 
şapte apeluri pe lună. 
Telverde a putut fi apelat gratuit, 24 de 
ore din 24, iar toate sesizările au fost 
preluate de un agent al Poliţiei Locale şi 
au fost soluţionate în mod operativ de 
poliţiştii locali şi reprezentanţii 
administraţiei publice. Sesizările au privit 
probleme sociale, tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, probleme cu vecinii etc. 

Informarea cetăţeanului 

0800801000 – Telverde pentru lugojeni 

Program de audienţe 

647 sesizări soluţionate 
Comunicarea online a venit în completarea 
relaţiilor publice şi a comunicării prin 
intermediul sectoarelor de print, TV sau 
radio şi a reprezentat un instrument de 
comunicare rapid şi eficient între 
municipalitate şi cetăţean. 
Acest canal de comunicare a fost deschis prin 
intermediul site-urilor www.primarialugoj.ro 
şi www.lugojul.ro, unde la rubrica „Întreabă 
Primarul” au fost postate un număr de 647 
de sesizări şi mesaje. Au fost înregistrate 339 
de sesizări pe site-ul www.lugojul.ro, 
respectiv 308 sesizări pe site-ul 
www.primarialugoj.ro. 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
prin Unitatea Centrală pentru Reforma 
Administraţiei Publice, a organizat o 
selecţie de bune practici privind 
modernizarea administraţiei publice 
locale. Activitatea s-a desfăşurat în 
cadrul proiectului „Mecanisme moderne 
pentru o administraţie eficientă”, 
cofinanţat din Fondul Social European, 
prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative. 
La nivel de ţară, au fost selectate 24 de 
instituţii ale administraţiei publice 
centrale şi locale drept exemple de bună 
practică. Acestea au fost incluse în baza 
de date dezvoltată de Unitatea Centrală 
pentru Reforma Administraţiei Publice, 

baza fiind o resursă pentru proiectele 
iniţiate de instituţiile respective. În 
rândul primelor 12 instituţii clasate s-a 
numărat şi Primăria Municipiului Lugoj 
în condiţiile în care pe primele 10 locuri 
s-au aflat prefecturi şi consilii judeţene 
şi doar o singură primărie, cea din 
Constanţa. Punctajul obţinut de 
Primăria Lugoj a fost de 73,33 puncte, în 
condiţiile în care Prefectura Bihor s-a 
situat pe locul 1 cu 80 de puncte. 
Proiectul cu care s-a remarcat Primăria 
Municipiului Lugoj se intitulează 
„Sesizări şi răspunsuri online la 
problemele cetăţenilor”, domeniul 
Implicarea cetăţenilor în actul 
decizional, capitolul Bune practici. 



 

Zilele „Traian Grozăvescu” la Lugoj 
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Festivalul Internaţional „Blues Fest” 

A fost demarat un nou program de 
reabilitare a lăcaşurilor de cult din 
municipiu, suma totală alocată în acest 
scop fiind de peste 300.000 lei. 
Programul urmează să se deruleze în baza 
unui protocol care va fi semnat pentru 
început cu Arhiepiscopia Ortodoxă a 
Banatului. Fondurile necesare vor fi 
asigurate din bugetul local, precum şi din 
alte fonduri legal constituite.  
Programul de reabilitare, consolidare şi 
restaurare a bisericilor cuprinde 
următoarele obiective: restaurarea 
monumentului „Sf. Nicolae”, construcţia 
Bisericii din cartierul Cotu Mic, construcţia 
Bisericii din Cartierul Josif Constantin 
Drăgan, reabilitarea Bisericii din Tapia-
Armădia, respectiv a Bisericii din Măguri, 
reabilitarea Bisericii din Dealul Viilor. 

Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de maestrul 
Remus Taşcău, a participat la una dintre cele mai prestigioase manifestări 
culturale din ţară şi Europa, Festivalul Internaţional „George Enescu”, ediţia a 
XX-a. Renumitul cor lugojean a prezentat, în Sala Aula Magna „Teoctist 
Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, un concert excepţional de muzică sacră 
românească şi universală, în repertoriu regăsindu-se piese ale unor renumiţi 
compozitori, dintre care îi amintim pe G.P. da Palestrina, W.A. Mozart, Fr. 
Poulenc, I. Vidu, P. Constantinescu, S. Toduţă, D. Voiculescu şi D. Popovici. 
Soliştii concertului au fost soprana Ioana Mia Iuga şi basul Lucian Oniţa. 

Corul „Ion Vidu” pe scena Festivalului 
Internaţional „George Enescu” 

Program de reabilitare a 
bisericilor din municipiu 

Sonorizare pentru 
Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului” 
Ca urmare a sesizărilor primite din partea 
cetăţenilor cu privire la slaba calitate a 
sonorizării de la Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului”, biserică reprezentativă 
a oraşului nostru, municipalitatea a 
hotărât alocarea sumei de 30.000 lei 
pentru achiziţionarea unei instalaţii 
profesionale de sonorizare. Instalaţia va fi 
folosită de către lăcaşul de cult la 
sonorizarea evenimentelor religioase din 
timpul anului. 

Primăria Municipiului Lugoj împreună 
cu Asociaţia Culturală „Banat Art” au 
organizat în perioada 9 - 11 
septembrie Zilele „Traian 
Grozăvescu”, în colaborare cu Opera 
Naţională Română Timişoara, Casa de 
Cultură a Sindicatelor, Biserica 
Baptistă „Harul”, Colegiul Naţional 
„Iulia Hasdeu” şi Asociaţia Culturală 
„Traian Grozăvescu”. 
Manifestările au debutat pe platoul 
Casei de Cultură a Sindicatelor, cu 
Concertul fanfarei Bisericii Baptiste 
„Harul”, după care, în foaierul Casei de 
Cultură a Sindicatelor, a avut loc 
vernisajul expoziţiei scenografului şi 
designerului Mario di Carlo (Italia). 
Momentul culminant al manifestărilor 
l-a reprezentat spectacolul de operă 

cu musical-ul My Fair Lady, prezentat 
de Opera Naţională Română din 
Timişoara, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor. 
În încheierea manifestărilor, pe 
platoul Casei de Cultura a Sindicatelor 
a avut loc Concertul Fanfarei 
Municipiului Lugoj. 

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj în colaborare cu 
Primăria Municipiului Lugoj şi Consiliul Judeţean Timiş a 
organizat în perioada 8 - 9 aprilie 2011 cea de-a treia ediţie a 
Festivalului Internaţional de Blues „Blues Fest”. Prima ediţie 
a festivalului a avut loc în februarie 2009 şi a purtat 
„semnătura” marelui muzician şi promotor al blues-ului în 
România, Bela Kamocsa. Calitatea actului interpretativ, 
datorată selecţiei riguroase a trupelor participante de către 
Ştefan Katona, coordonatorul JazzClub-ului lugojean, înfiinţat 
în 1969, a impus festivalul de blues de la Lugoj pe scena 
festivalurilor din România. 
Pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” au 
concertat trupa Acoustic Duo (Italia), Rareş Totu Blues  
X-perience (Româna), trupa Pumpkins Trio (Ungaria) şi Raul 
Kusak & Vali „Sir Blues” Răcilă (România). 



 

Primăria Municipiului Lugoj, împreună cu Parohia Ortodoxă 
Română „Adormirea Maicii Domnului” şi Casa de Cultură a 
Municipiului Lugoj, a organizat în perioada 11 – 15 august  
Festivalul Internaţional de Folclor „Ana Lugojana” şi 
tradiţionala „Rugă Lugojană”. 

Ajuns la cea de a XI- a ediţie, Festivalul Internaţional de 
Folclor a reunit la Lugoj patru formaţii din străinătate (Italia, 
Portugalia, Grecia şi Muntenegru), respectiv 12 formaţii de pe 
teritoriul României.  
Organizatorii Festivalului au fost Primăria Lugoj, Consiliul 
Judeţean Timiş şi Casa de Cultură a Municipiului. În fiecare 
seară, ansambluri folclorice din ţară şi din străinătate au 
susţinut spectacole pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor. 
Tot în acea perioadă au avut loc parade ale portului popular şi 
spectacole folclorice stradale. 
Ultima zi a Festivalului a coincis cu tradiţionala Rugă 
Lugojană, care a debutat luni, 15 august, cu slujba religioasă 
oficiată la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. 
Invitat de onoare a fost un interpret de renume din Muntene-
gru, Stepan Malenovic, împreună cu Orchestra de Tamburaşi. 
Pe scena din faţa Primăriei au urcat cunoscuţii şi apreciaţii 
interpreţi Nicoleta Voica, Petrică Miulescu-Irimică, Ramona 
Ilieş, alături de instrumentişti de renume. În paralel, pe Platoul 
Casei de Cultură, au susţinut recitaluri formaţiile Queen Real 
Tribute (Belgrad – Serbia), Pandora şi Horea Crişovan Trio. 
Ruga s-a încheiat la ora 23.50 cu un superb foc de artificii. 

Festivalul Internaţional de Folclor „Ana Lugojana” şi „Ruga Lugojană” 

Sărbătoarea Berii 
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Cea de a XII-a ediţie a „Sărbătorii Berii” 
a fost organizată de Primăria 
Municipiului Lugoj în colaborare cu 
Casa de Cultură a Municipiului Lugoj în 
weekend-ul 10 - 12 iunie. 
Evenimentul a debutat cu Alaiul 
Berarilor, condus de Regele Berii, care 
a poposit pe platoul Casei de Cultură a 
Sindicatelor, locul tradiţional de 
desfăşurare a sărbătorii. 
Ansamblurile „Lugojana” şi invitaţii 
acestora – soliştii vocali Nicu Novac, 
Petrică Moise, Carmen Popovici - 
Dumbravă, Camelia Bojin - Ciocu, 
Ramona Dorzan, Doru Petrean, 
Mihaela Petrovici, Ionica Iovan, Vanesa 
Jarja, Andreea Dragoman – au oferit 
iubitorilor de folclor momente de 
neuitat. 
Peste 18.000 de persoane au fost 
prezente pe platoul Casei de Cultură a 
Sindicatelor în timpul celor trei zile ale 
„Sărbătorii Berii”. Momentele de 

maximă audienţă au fost la concertul 
susţinut de trupa HI-Q şi la 
spectacolele de muzică populară, unde 
capul de afiş a fost reprezentat de 
îndrăgitul interpret Petrică Moise. 

Una dintre atracţiile sărbătorii a fost şi 
focul de artificii din ultima seară a 
manifestării. În jurul orelor 23.30, timp 
de 20 de minute, cerul oraşului a fost 
luminat de artificii. 

Lugojenii au petrecut Revelionul în stradă 

În premieră pentru municipiul Lugoj, administraţia 
locală a organizat anul trecut o petrecere de revelion în 
aer liber.  
Aceasta a avut loc în Piaţa Victoriei, în faţa Primăriei, şi 
la ea au participat câteva mii de lugojeni care au dorit 
să treacă în noul an într-o atmosferă de muzică şi 
distracţie.  
Petrecerea Revelionului a început la ora 22.00 şi s-a 
prelungit până după miezul nopţii. Pentru întreţinerea 
atmosferei, au susţinut concerte trupele Reversed 
Band, Kraft – Cover Project şi Dust’n Bones. 



 

Reunite sub sloganul „Zilele copilăriei”, manifestările organiza-
te de Primăria Municipiului Lugoj, în colaborare cu Clubul 
Copiilor Lugoj şi Clubul Sportiv Şcolar, s-au desfăşurat în peri-
oada 31 mai - 1 iunie. Timp de două zile, cei mici au avut 

prilejul să participe la diferite jocuri şi concursuri. Programul 
manifestărilor a debutat în data de 31 mai cu un concurs de 
şah găzduit de Clubul Copiilor. În paralel, la Stadionul Munici-
pal, s-a desfăşurat Cupa 1 Iunie la fotbal, structurată pe două 
categorii de vârstă. De asemenea, Sala Sporturilor Ioan Kunst 
Ghermănescu a găzduit Cupa 1 Iunie la volei. 
1 Iunie a fost însă de departe ziua cea mai încărcată cu sur-
prize pentru micuţii lugojeni. Manifestările au debutat cu 
Crosul 1 Iunie, desfăşurat la Stadionul Municipal. Cele mai mul-
te acţiuni dedicate micuţilor s-au desfăşurat pe Platoul Casei 
de Cultură a Sindicatelor. Aici a avut loc un reuşit spectacol 
artistic, în paralel cu diferite ateliere de creaţie pentru copii, 
precum şi jocuri sportive. Cei mici au putut alege între picturile 
pe faţă, desene pe asfalt, confecţionarea coifurilor pentru 
petrecere, decorarea unor obiecte, precum şi secretele magiei 
hârtiei. Nu a lipsit nici tradiţionalul clovn, care i-a încântat pe 
copii cu baloane, dulciuri şi jocuri specifice. Câştigătorii con-
cursurilor şi ai competiţiilor sportive au fost recompensaţi cu 
diplome, medalii şi premii. De asemenea, toţii copiii partici-
panţi au primite plase cu dulciuri şi surprize.  

1 Iunie - Ziua Copilului 

Ziua Independenţei  
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Manifestările dedicate Zilei Independenţei au debutat la 
Lugoj cu primirea reprezentanţilor Ambasadei Federaţiei 
Ruse şi Ucrainei la Bucureşti de către Primarul Francisc 
Boldea. Coloana oficială s-a deplasat apoi la Monumentul 
Alfa şi Omega, unde a fost oficiat serviciul religios şi s-au 
depus coroane de flori.  
Următoarele două locaţii unde s-au oficiat slujbe şi s-au 
depus coroane de flori au fost Monumentul Eroilor Sovietici 
din Parcul Gării, respectiv Monumentul Eroilor din 
Cimitirul Ortodox. Despre însemnătatea momentului au 
vorbit dl. col. Lucreţiu Epure, reprezentantul Ambasadei 
Federaţiei Ruse şi dl. gen. Ovidiu Mândru. Serviciile 
religioase au fost oficiate de Protopopul Lugojului, Ioan 
Cerbu, respectiv de către Protopopul Ucrainean, Ilie 
Albiciuc. 

20 Decembrie - Ziua Lugojului 
Manifestările prilejuite de Ziua Lugojului au debutat în 13 
decembrie cu deschiderea expoziţiei „Lugoj – Decembrie 
1989”, găzduită de Galeria Pro Arte. Organizatorii au prezentat 
file cu evenimentele din Decembrie 1989 şi diverse materiale 
cu subiecte din timpul Revoluţiei. Expoziţia a fost deschisă 
publicului până în data de 25 decembrie. Vineri, 16 decembrie, 
la ora 16.00, a avut loc la Galeria Pro Arte deschiderea 
expoziţiei „Revoluţia Română din 1989 în Banat” şi lansarea 
cărţii „Lugoj – 20 Decembrie 1989”, autor Gino Rado, membru 
al Asociaţiei Memorialul Revoluţiei. Revoluţionarii au invitat 
lugojenii în 19 decembrie, la ora 12.00, la tradiţionala întâlnire 
de pe Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, unde s-a servit 
fasole cu ciolan afumat şi vin fiert. A avut loc un program 
artistic, cu colinde interpretate de copii, coruri bisericeşti şi 
solişti vocali. Ziua de 20 decembrie a debutat la ora 10.00 cu 
întâlnirea revoluţionarilor la Ceasul Electric, locul de unde a 
pornit scânteia Revoluţiei la Lugoj. La ora 11.00 s-a desfăşurat 
şedinţa solemnă a Consiliului Local Municipal, urmată de 
restabilirea traseului parcurs de revoluţionari în urmă cu 22 
de ani, între Primăria Municipiului şi Unitatea Militară. Au avut 
loc depuneri de coroane şi slujbe religioase la Crucea din faţa 
Primăriei, Troiţa din faţa staţiei OMV şi Monumentul din faţa 
Unităţii Militare. Coloana oficială s-a îndreptat apoi spre 
Cimitirul Ortodox şi Cimitirul Catolic, unde au fost depuse 
coroane de flori şi s-au oficiat slujbe religioase. La ora 15.00 a 

avut loc un dineu la Restaurantul Acapulco, iar la ora 16.00 
Sala de Consiliu a găzduit premierea sportivilor lugojeni în 
cadrul Galei Sportului Lugojean. Programul a continuat cu 
întâlnirea revoluţionarilor şi a participanţilor la Revoluţie pe 
Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, unde s-au aprins torţe 
şi lumânări în memoria eroilor. Între orele 17.30 - 18.00 a avut 
loc alaiul obiceiurilor de iarnă, cu participarea Ansamblului 
Folcloric Lugojana, pe traseul Teatrul Municipal - Podul de Fier 
– Piaţa Victoriei - Universitate. Ziua s-a încheiat la ora 18.00 cu 
tradiţionalul Concert de Colinde susţinut de Corul „Ion Vidu”, 
în holul Universităţii Europene Drăgan. 



 

CSM Lugoj din nou 
campioană naţională  

Noi investiţii la Sala „Ioan Kunst Ghermănescu” 
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Iubitorii luptelor libere, sport de tradiţie al Lugojului, au 
salutat în acest an cucerirea unui nou titlu de campioană 
naţională pe echipe la lupte libere, al cincilea titlu din istoria 
clubului şi al patrulea consecutiv. 
Ultima etapă, găzduită de Sala de Sport „I. K. Ghermănescu”, a 
stabilit clasamentul final al Superligii: 1. CSM Lugoj - 258 
puncte, 2. CSM Timişoara - 238 puncte, 3. CS Dinamo 
Bucureşti - Centrul Sportiv Braşov - 203 puncte. 
Primăria Lugoj a organizat festivitatea de premiere a 
campionilor României pe 2011, ocazie cu care sportivilor şi 
antrenorilor li s-au decernat diplome de excelenţă şi plachete. 

Aur pentru sportivii 
Clubului Sportiv al 

Handicapaţilor Fizic 

Consiliul Local Lugoj şi Primăria Lugoj 
au organizat în Sala de Consiliu a 
Primăriei festivitatea de premiere a 
sportivilor şi antrenorilor care au 
obţinut rezultate deosebite în 2011. 
Conform Regulamentului de premiere 
a sportivilor şi antrenorilor au fost 
premiaţi 65 de sportivi şi 13 antrenori 
de la C.S.Ş. Lugoj, C.S.M. Lugoj şi 

C.S.H.F. „Maraton ’93” Lugoj, care au 
obţinut performanţe deosebite în com-
petiţiile naţionale şi internaţionale, 
suma totală alocată fiind de 47.650 lei. 
De asemenea, secţiei de lupte libere a 
C.S.M. Lugoj şi Clubului Sportiv Munici-
pal Lugoj li s-au acordat diplome de 
excelenţă pentru rezultatele remarca-
bile obţinute pe parcursul anului 2011. 

Clubul Sportiv al Handicapaţilor Fizic 
„Maraton ’93”, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Lugoj, Consiliul Local Munici-
pal Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia 
pentru Sport a Judeţului Timiş şi Comitetul 
Naţional Paralimpic a organizat la Lugoj, în 
perioada 5 - 7 august, cea de-a 16-a ediţie a 
Cupei Ana Lugojana. 
La competiţia sportivă au participat 84 de  
persoane, membri a 11 cluburi din 
România şi 3 cluburi din Ungaria. Probele 
de concurs - tenis de masă individual, tenis 
de masǎ echipe, atletism, maraton şi darts - 
s-au organizat în bazele sportive Sala de 
Sport „Lavinia Miloşovici” şi Stadionul  
Municipal. În urma rezultatelor obţinute, 
CSHF „Maraton ’93” s-a clasat din nou pe 
primul loc.  

Medalie de argint pentru echipa 
de volei feminin a CSM Lugoj la 

Cupa Balcanică 

La deschiderea noului sezon competiţional a avut loc o 
întâlnire la care au participat jucătoarele şi antrenorii  
echipei de volei, precum şi conducerea Clubului Sportiv 
Municipal, în cadrul căreia s-a fixat ca obiectiv plasarea 
între locurile V-VIII, astfel încât echipa să fie scutită de play-
out. Cu acest prilej, s-a discutat cu conducerea tehnică 
scoaterea imediată la licitaţie a lucrărilor de înlocuire a 
suprafeţei de joc din Sala „Ioan Kunst Ghermănescu”. În 
luna noiembrie a fost montat un nou covor omologat pentru 
competiţii internaţionale. Valoarea aprobată în Consiliul 
Local pentru aceste lucrări a fost de 150.000 lei. 

Echipa de volei feminin a CSM Lugoj a participat în perioada 
9 – 11 septembrie la BVA Cup, care s-a desfăşurat la Bursa, 
în Turcia. La acest turneu, cunoscut ca şi Cupa Balcanică, au 
participat O.K. Kolubara Lazarevac (Serbia), Teuta Durres 
(Albania), CSM Lugoj (România) şi gazdele de la Nilufer 
Belediye Bursa (Turcia), câştigătoarea competiţiei urmând 
să acceadă în primul tur al Cupei Challenge.  
În urma acestor rezultate, CSM Lugoj s-a clasat pe locul II şi a 
obţinut medalia de argint la Cupa Balcanică de volei feminin, 
ceea ce constituie o nouă performanţă obţinută de lugojence 
sub comanda profesorului Bogdan Paul. 

Gala sportului lugojean 2011 



 

Cu ocazia Adunării Săteşti a cetăţenilor 
din satul Măguri au fost abordate trei 
probleme importante, prima dintre 
acestea fiind legată de situaţia celor 51 
de imobile din sat încă neintabulate. De 
comun acord, am stabilit un program de 
sprijin pentru intabularea acestora. A 
fost transmis modelul de cerere, 
respectiv cel de adeverinţă, urmând ca 
cetăţenii să plătească doar jumătate din 
preţul actelor. 

Cea de-a doua problemă abordată a 
vizat neîncheierea actelor de succesiune 
între generaţii, situaţie care a 
împiedicat, de altfel, intabularea 
imobilelor. 
O altă problemă discutată atunci şi 
rezolvată ulterior a fost cea legată de 
starea proastă a drumului care 
traversează satul. Astfel, în cursul anului 
2011, s-au executat lucrări de asfaltare a 

drumului din sat, de la intrarea în 
Măguri până la ieşirea spre Cireşu. 
În acelaşi context, am analizat 
posibilitatea mutării Centrului de zi în 
cadrul şcolii din localitate, pentru ca toţi 
copiii că aibă acces la calculatoare, iar 
cei mici să nu mai fie nevoiţi să se 
deplaseze între cele două locaţii. Astfel 
se va eficientiza activitatea şcolii şi a 
Centrului, urmând să fie deschis apoi un 
cabinet medical pentru locuitorii satului.  

Ruga Copiilor Romi 
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Problemele satului Măguri în atenţia municipalităţii 

În data de 8 aprilie 2011, Primăria 
Municipiului Lugoj împreună cu Direcţia de 
Asistenţă Socială Comunitară şi Asociaţia 
„Parudimos” Timişoara au celebrat Ziua 
internaţională a romilor. Acest eveniment, 
aflat la cea de-a patra ediţie, a fost sărbătorit 
printr-un marş pe traseul str. Caransebeşului 
– platoul Casei de cultură - Primărie. Într-o 
explozie de culoare (prin costume înflorate 
multicolore), muzică şi parfum de flori de 
primăvară, participanţii au împărţit 
trecătorilor sau au aruncat în apă flori în 
memoria romilor ucişi de către nazişti în cel 
de-al Doilea Război Mondial. 

În buna tradiţie a sprijinirii cultelor care îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul 
municipiului, în anul 2011 administraţia 
lugojeană a alocat fondurile necesare pentru 
reabilitarea Bisericii din Armădia. După 50 de 
ani, am reuşit să reabilităm lăcaşul de cult din 
Armădia. A fost refăcută faţada, s-au executat 
lucrări de amenajare interioară, precum şi de 
introducere a încălzirii centrale. Toate aceste 
lucrări erau absolut necesare şi, chiar dacă aici 
nu este o comunitate mare, oamenii - atât 
localnicii, cât şi cei care revin acasă de la muncă 
din străinătate - meritau acest lucru. 

Adunare sătească la Tapia 

Bani pentru 
reabilitarea Bisericii 

din Armădia 

Ziua romilor, la cea  
de-a IV-a ediţie 

În luna octombrie 2011, am 
participat la Adunarea sătească din 
satul Tapia, alături de Prea Onoratul 
Ioan Cerbu, protopopul Lugojului. 
Am dorit să constatăm problemele 
cu care se confruntă localnicii, dar şi 
să-i anunţăm că în data de 31 
octombrie au început lucrările de 
introducere a reţelei de alimentare 
cu apă a satului Tapia. Este o lucrare 
pentru care am prevăzut suma de 
1.100.000 lei, din care 400.000 lei în 
acest an. În cursul anului s-a lucrat la 
traversările din jurul podului, 
urmând ca lucrările să se încheie în 
octombrie 2012. 

S-a discutat, de asemenea, 
posibilitatea de branşament a 
cetăţenilor la conducta de 
alimentare cu apă. Dorim să 
branşăm la noua conductă şi 
localnicii din zona Pietroasa, care la 
această oră au apă de proastă 
calitate. 
De asemenea, administraţia 
lugojeană, cu sprijinul societăţii 
locale de salubritate „Salprest” SA, a 
achiziţionat încă 300 de pubele. 
Acestea sunt utilizate pentru 
extinderea colectării moderne a 
deşeurilor în satul Tapia. 

Sub egida Primăriei Municipiului 
Lugoj, în luna mai 2011, în localitatea 
Măguri a avut loc cea de-a XV-a ediţie 
a manifestării „Ruga copiilor romi”. 
Acesta este un festival unic în 
România care se adresează copiilor 
de etnie romă. Au fost invitaţi copii 
romi din mai multe judeţe ale ţării. 
Evenimentul îşi propune să 
promoveze cultura romă şi 
incluziunea socială a copiilor 
aparţinând minorităţii rome, să 
prezinte pe parcursul câtorva ore 
obiceiuri şi tradiţii ale romilor din 

diverse zone, printr-un program 
variat, cu parada costumelor, cântece 
şi dansuri populare specifice etniei. 


