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Sculptorul Ingo Glass la „Casa Bredicenilor”
din Lugoj

Lugojul este în aceste zile gazdaunei manifestări culturale deexcepție. Importantul sculptor con-temporan Ingo Glass, vine în orașulcopilăriei și adolescenței  cuexpoziția „Forme și culori în spațiu”,eveniment organizat de PrimăriaMunicipiului Lugoj, la Casa Bredice-nilor. Născut la Timișoara, Ingo Glass aurmat școala și liceul la Lugoj undea făcut primii pași în artă, urmândcursuri de sculptură la Școala popu-lară de artă, la clasa profesoareiProf. Elisabeth Popper. A urmat apoistudii superioare de artă la Clujdupă care a lucrat la Galați șiBucurești iar în 1979 a ales să pleceîn Germania și să creeze în deplinălibertate. Ingo Glass este astăzi unuldintre cei mai importanți sculptoriconstructiviști din lume și un repre-zentant de seamă al artei concrete.În luna noiembrie a anului trecut,sculptorul a vizitat Lugojul și cuacest prilej a primit din partea pri-

marului Francisc Boldea invitația dea face cunoscută lugojenilor operasa prin organizarea unei expozițiidupă Sărbătorile Pascale. Acest pro-iect s-a materializat în ultima partea lunii aprilie. Municipalitatea a pro-pus ca expoziția să aibă loc la CasaBredicenilor, renovată anul trecut șiintrată deja în circuitul cultural alorașului cu prilejul festivalului LugojClasic în august 2016.Vernisajul expoziției a avut loc du-minică, 23 aprilie, ora 12:00 înprezența unei numeroase asistențe.La finalul cuvântului din deschide-rea expoziției, primarul FranciscBoldea i-a înmânat artistului impor-tanta distincție Cheia Orașului, pen-tru valoarea și originalitatea opereisale și pentru promovarea pe plannațional și internațional a imaginiiculturale a Lugojului. În cuvântulsău edilul șef a exprimat câteva gân-duri legate de personalitatea șiopera distinsului artist: „După cum însuși artistul mi-a

mărturisit anul trecut, când ne-amîntâlnit prima dată, anii petrecuțiaici, școala, liceul, au lasat o am-prentă puternică asuprapersonalității sale. Ingo Glass este înmomentul de față un artist careaparține Europei. Cu toate acesteadânsul se simte lugojean, simte căaparține acestor locuri. Calea pecare a pășit după 1979, când a alessă creeze în deplină libertate, darmai ales poziția și renumele pe careși le-a câștigat în sculptura contem-porană sunt rodul curajului său de aexplora drumuri noi în artă. Pe unasemenea drum nu poți reuși cuadevărat decât dacă ai viziune, dacăreusești să descoperi un sens acolounde cei mulți nu deslușesc nimic.Ingo Glass este permanent în Lugojprintr-una din creațiile sale. Estevorba de Monumentul Alfa și Omegadedicat Eroilor din cel de-al DoileaRăzboi Mondial, locul unde an de an,în mai multe rânduri, ne reculegemși aducem omagiul nostru celor

căzuți pentru țară. Această creație asa este o amprentă vie lăsată de ar-tist într-unul din locurile care i-aumarcat  anii tinereții, și viitoarea ac-tivitate. Este moștenirea pe careomul Ingo Glass s-a simțit dator să olase  unui loc de care este definitivlegat sufletește. Faptul că acum semai întoarce odată acasă, aici în

Lugoj și vrea să ne dezvăluie o partedin operele sale prin aceastăexpoziție personală, este încă o do-vadă a relației afective cu locultinereții.”Expoziția poate fi vizitată până îndata de 14 mai 2017 de luni până vi-neri între orele 10:00-17:00. 
Aurel Jurubiţă



aprilie 2017

Joi, 6 aprilie 2017, ora 11:00 municipalita-tea a desfășurat prin intermediul Direcției deAsistență Socială Comunitară acțiunea deacordare a premiilor de fidelitate pentru cu-plurile care au împlinit 50 de ani de căsătorieși a premiilor de excelență pentru persoanelecare au împlinit 90 de ani de viață.Evenimentul a avut loc cu participarea pri-marului Francisc Boldea, în Sala Roșie a Cine-

matografului Bela Lugosi. În deschidere ceiprezenți au urmărit filmul de prezentare almunicipiului Lugoj. Edilul șef le-a adresat fe-licitări celor premiați și le-a transmis urări desănătate  și viață lungă alături de cei dragi. Cuaceastă ocazie au fost premiate 21 de cupluricare au împlinit 50 de ani de căsătorie și 12persoane în vârstă de peste 90 de ani.
Aurel Jurubiţă

Premii de fidelitate 
și de excelență pentru seniorii

municipiului

Primăria Municipiu-lui Lugoj, împreună cu Direc-ția de Asistență SocialăComunitară, a marcat Ziua In-ternațională a Romilor în datade 7 aprilie 2017 printr-unmarș de pe platoul Casei deCultură – Podul de Fier - Pri-măria Municipiului Lugoj –Podul de beton, locul de undeau fost aruncate pe apă flori șijerbe de flori în memoria ro-milor uciși de către naziști încel de-al Doilea Război Mon-dial. Evenimentele au începutla ora 11:00. Este deja otradiție ca municipalitatea lu-gojeană să sărbătorească ală-turi de minoritatea romă dinLugoj și Măguri această ziplină de cântec și culoare.În fața primărieiparticipanții la marș au fostîntâmpinați de primarulFrancisc Boldea care le-a

adresat un salut din parteaadministrației și i-a felicitatcu prilejul acestui evenimentimportant în viațacomunității.Prima atestare documen-tară a romilor de pe teritoriulRomâniei datează din anul1385. Limba romani este deorigine indiană și foarte apro-piată ca dialect de limbahindi. Două treimi din voca-bularul și gramatica sa debază sunt indiene. Restul îlconstituie vocabularul împru-mutat, în cea mai mare partedin limba persană, greacă șiapoi din limbile europene decontact. Din 1990 limba ro-mani dispune de un scriscomun, care permite cea maibună difuzare a literaturiirome. Există țări în Europa,printre care și România, undelimba romani este predată în

școli. La Congresul Mondial alRomilor, desfășurat la Londra,în anul 1971, s-a luat deciziaca ziua de 8 aprilie să devinăZiua Internațională a Romilordin întreaga lume. De aseme-nea, a fost adoptat și steagulinternațional al romilor,având jumătatea de jos verde,simbol al câmpurilor înver-zite, și jumătatea de sus al-bastră, simbol al ceruluisenin, iar la mijloc o roată,simbolizând, pe de o parte,soarta, roata succesiunii vie-ților, iar pe de altă parte no-madismul, în relație cuspațiul originar al Indiei.La Congresul de la Genevadin 1978, s-a decis ca un cân-tec reprezentativ pentruetnie, “Gelem, gelem”, să de-vină imnul internațional al ro-milor. Aurel Jurubiţă

Ziua Internaţională a Romilor

În baza legislației în vigoare, ca urmare aH.C.L. nr. 54/ 30 martie 2017 contribuția da-torată de persoanele vârstnice îngrijite în Că-minul pentru persoane vârstnice din cadrulComplexului de servicii pentru persoane vâr-stnice ”Sf. Nicolae” și/sau aparținătorii aces-tora, începând cu data de 01 aprilie 2017, estede 1.982 lei.Contribuția datorată de persoana vârstnicăeste de 60% din venitul propriu realizat.Conform Legii 17/2000 - privind asistențasocială a persoanelor vârstnice, articolul  24alineatul (1) – „Persoanele vârstnice care dis-pun de venituri proprii și sunt îngrijite în că-minele organizate potrivit prezentei legi,precum și susținătorii legali ai acestora auobligația să plătească lunar o contribuție deîntreținere, stabilită pe baza costului mediulunar de întreținere.”Conform articolului  24 alin. (2): ,,Persoa-nele vârstnice care nu au venituri și nici sus-ținători legali nu datorează contribuția deîntreținere, aceasta fiind asigurată din buge-tele locale sau județene, după caz, în limita ho-tărâtă de acestea.” Conform  articolului 25 alin. (2): “Costulmediu lunar de întreținere se stabilește înfuncție de gradul de dependență al persoaneivârstnice îngrijite și are în vedere totalitateacheltuielilor curente anuale ale căminuluipentru persoane vârstnice, diminuate cu su-

mele primite din Fondul național unic de asi-gurări de sănătate, pentru finanțarea dreptu-rilor de personal ale personalului medical șia medicamentelor.”Conform articolului 25, alin. (4): ”Costulmediu lunar de întreținere trebuie să asigureîndeplinirea nivelului standardelor minimede calitate și nu poate fi mai mic decât stan-dardul minim de cost aprobat prin hotărâre aGuvernului, în condițiile legii.”Standardul minim de cost aprobat prin H.G.978/ 16.12.2015 – Anexa nr.3, pentru servi-ciile sociale rezidențiale destinate persoane-lor vârstnice, prevede valoarea de 23.784 lei/an, adică 1.982 lei lunar/ beneficiar.Conform articolului 25, alin. (5) Acoperireavalorii integrale a contribuției lunare se sta-bilește astfel: -  persoanele vârstnice care au venituri șisunt îngrijite în cămin datorează contribuțialunară de întreținere în cuantum de până la60% din valoarea veniturilor personale lu-nare, fără a se depăși costul mediu lunar deîntreținere aprobat pentru fiecare cămin;-  diferența până la concurența valorii inte-grale a contribuției lunare de întreținere se vaplăti de către susținătorii legali ai persoanelorvârstnice îngrijite în cămine, dacă realizeazăvenit lunar, pe membru de familie, în cuantummai mare de 782 lei, dar nu mai mult de 30%din veniturile asimilate salariilor, conform Co-

dului Fiscal;Cuantumul prevăzut la lit. b) se indexeazăprin hotărâre a Guvernului, în funcție de in-dicele de creștere a prețurilor de consumprognozat an/an anterior; Susținătorii legali pot acoperi din veni-turile proprii contribuția lunară integralăprintr-un angajament de plată.Conform art. 25 alin. (6): „Dacăprin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5)lit. a) se acoperă valoarea totală a contri-buției lunare, susținătorii legali nu maisunt ținuți de obligația susținerii plății di-ferenței de contribuție.”Conform art. 25 alin. (7): „Obligația deplată a contribuției lunare de întreținereîn sarcina persoanei vârstnice și/sau a sus-ținătorilor legali se stabilește printr-un an-gajament de plată, semnat de persoanavârstnică, de reprezentantul său legal,după caz, și/sau de susținătorul legal. An-gajamentul de plată constituie titlu execu-toriu.”Conform art. 25 alin. (8) „Obligația deplată a contribuției lunare în sarcina sus-ținătorilor legali se poate stabili și prin ho-tărâre judecătorească.”În prezent, în Căminul pentru persoanevârstnice  există  zece locuri disponibile.Serviciile sunt acreditate conform standar-delor de calitate, oferind beneficiarilor

condiții optime de îngrijire și asistență.Poate beneficia de prevederile Legii17/2000 - privind asistența socială a persoa-nelor vârstnice – republicata, persoana vâr-stnică, care se găsește în una dintreurmătoarele situații:
l nu are familie sau nu se află în întreține-rea unei sau unor persoane obligate laaceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 
l nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurse-lor proprii;
lnu realizează venituri proprii sau acesteanu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijiriinecesare; 
l nu se poate gospodări singură sau nece-sită îngrijire specializată; 
l se află în imposibilitatea de a-și asiguranevoile socio-medicale, datorită bolii ori stăriifizice sau psihice.Potențialii beneficiari trebuie să locuiascăpe raza municipiului Lugoj sau în satele apar-ținătoare: Tapia și Măguri.În Căminul pentru persoane vârstnice, si-tuat pe str. Anișoara Odeanu , nr. 20bis pro-gramul de vizită al potențialilor beneficiarisau al altor persoane interesate, se desfășoarăde luni până vineri, între orele 900 -1500.Înscrierile se fac la sediul D.A.S.C.Lugoj,Piața Victoriei nr. 4, camera 11.

Călin Bublea

În atenția beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale destinate
persoanelor vârstnice
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Una dintre prioritățile municipalității lu-gojene o reprezintă amenajarea de locuride parcare. În ultimii ani a crescut mult nu-mărul autoturismelor din oraș iar locurilede parcare sunt insuficiente. În cartierulCotu Mic, zona de blocuri, situația locurilorde parcare este la fel cu aceea de la nivel deoraș, chiar dacă în anii trecuți a avut loc osistematizare a zonei din apropierea pasa-relei pietonale.Pentru îmbunătățirea situațieiadministrația a demarat în acest an un pro-iect de sistematizare urbanistică cu amena-jarea unor locuri de parcare în zonablocurilor nr. 2 - 8 din cartierul Cotu Mic,situate în apropierea troiței. Proiectul prevede amenajarea a 34 de lo-curi de parcare, din care 2  pentru persoanecu dizabilități în zona blocurilor nr. 2 și 3 și43 de locuri de parcare ( de asemenea 2 lo-

curi sunt destinate persoanelor cudizabilități) în zona blocurilor nr 4, 5, 6, 7și 8.  Vor fi modernizate străzile și aleile dincele două zone iar iluminatul ambiental seva realiza pe stâlpi de 5,6 m înălțime, fie-care stâlp fiind prevăzut cu câte 2 corpuri.Sistematizarea include și amenajareaunor locuri de recreere dotate cu bănci șimese, în zonă fiind amplasate mai multe su-porturi pentru biciclete, panouri – info șicoșuri de gunoi. Vor fi de asemenea amena-jate spațiile verzi și se vor planta arbori or-namentali.  Acest proiect se înscrie în eforturilemunicipalității de a moderniza cartiereleorașului și de a asigura un ambient plăcut,cu precădere în zonele de blocuri realizateîn anii 70 după  normele din vremea res-pectivă.
Aurel Jurubiţă

În această perioadă se află în desfășurareactivitatea de cosit a ierbii de pe spațiileverzi ale municipiului. S-a cosit deja iarba din parcurile orașului, din zonele verzi de pestrăzile Episcop dr. Ion Bălan, Timișoarei,Cartierul Cotu-Mic și se intră pe străzile

Timișoarei și Buziașului. Continuă activita-tea de reparare a băncilor și a coșurilor degunoi deteriorate. Se igienizează zona depo-neului clandestin de la fosta balastierăAEGEF. Se execută reparații la locurile dejoacă pentru copii din municipiu.De asemenea se lucrează la proiectul de sis-tematizare cu amenajare parcări în cartierulCotu-Mic. A fost predat amplasamentul pen-tru lucrările de sistematizare din cartierulTimișoarei 110. În această săptămână  sedemarează lucrările de reparații trotuareprin dalare și prin asfaltare și lucrările dereparații de străzi prin plombare.Prin intermediul firmei Hidroconstrucțiacontinuă lucrările de reabilitare a rețelei deapă din municipiu, în perioada următoareurmând să fie racordate la rețeaua nouăcartierele de blocuri.Sunt în curs de desfășurare înaceastă perioadă mai multe achiziții publice.Se află în faza de evaluare următoarele pro-ceduri:
l achiziție execuție lucrări de amenajarea Oborului din municipiu;
l achiziție execuție lucrări de reabilitare

a clădirii de pe str. Banatului nr. 8A, viitorulsediu al D.A.S.C. Lugoj. 
l achiziție utilaje pentru repararea caro-sabilului asfaltat, deteriorat în urmaintervențiilor la rețelele de apă sau canali-zare
l revizuirea proiectului grădiniței dinCartierul Balta Lată 
l proiectarea sistematizării rutiere înzona străzilor Ion Huniade și 20 Decembrie1989.
l Se va semna contractul privind serviciide proiectare reabilitare străzi prin asfaltare(pentru străzi din municipiu care trebuie safie reabilitate dar nu au proiect).Au fost demarate achizițiile publicecare vizează și alte obiective de investiții: 
l proiectarea sistematizării rutiere înzona Podul de Fier;
l proiectarea sistematizării rutiere înPiața J.C. Drăgan;
l proiectarea sistematizării rutiere înzona Aleea Pinilor, cartier Micro I;
l proiectarea sistematizării rutiere înPiața Primăverii;

Aurel Jurubiţă

Pe agenda municipalității

ANUNŢPrimăria Municipiului Lugoj, invită pe această cale următorii solicitanți de locuințeA.N.L. să se prezinte la sediul primăriei pentru actualizarea dosarelor (loc de muncă, adresădomiciliu) până în data de 10.05.2017.Casa Ioan Alexandru, str .N. Titulescu nr.78, ap.45 Maxim Julieta,  str. Ceahlăului nr.5, bl.25, sc.D, et.4, ap.18Enchescu Cristian Marius, str. Spl.Tinereţii, bl.27, sc.A, ap.7 Podean Ciprian Ioan, str.Ceahlăului nr.9, bl.28,,sc.A, ap.19 Balintfi Liliana Nicoleta, str.I.Huniade nr.4, sc.A, ap.10Marian Gina Luminița, str.Cornet, bl.48, ap.4Ilie Andreea Arabela, str.Olari  nr.23, scB, ap.5 Pădurean (Beşicuță) Laura, str.Cotu Mic, bl.8, sc.B, ap.2  David Ovidiu Laurențiu, sat Tapia nr.146Talyai Anna, str. N.Titulescu nr. 78, ap.37Hoban Vasile, str .Tesătorilor, nr.3, ap.3 Luminos  Irina  Alina, Cart. Stadion bl.10, ap.12Mikloş Adelina Raluca, str. A.Vlahuţă nr.59Negru Petru Marian, Stadion, bl.13, ap.2Militaru  Marinela Rodica, str.T.Brediceanu nr.12Pall Mihai Adrian, str.N.Titulescu nr.54Lăzărescu Carmen, str.Ceahlăului bl.30 bis, et.1, ap.6Orăşeanu Argentin Daniel, str.Buziaşului nr.36, bl.8, sc.D, ap.9Szomoru Maria Natalia, str.Ceahlăului nr.19, bl.30 bis, sc.A, et.2, ap.11Stănilă Mihaela, str.Spl.1Decembrie 1918, bl.26, ap.10,Biban Ionuț Daniel, str.Ţesătorilor, bl.16, sc.B, ap.1 Bezdedeanu Sorin Cristian, cartier Stadion, bl.13, ap.9Aldumitri Larisa Mirabela, str.Fdt.Cernabora B, nr.1

ANUNŢPrimăria Municipiului Lugoj scoate la licitație în data de 4.05.2017, ora 1100,în vederea închirierii locurile publice de desfacere a produselor ce fac obiectul co-mertului prevăzute în anexa nr.2 la HCL nr. 14 din 26.01.2017, pentru desfăşurareaurmătoarelor activități:-    activitatea de comerț stradal cu înghețată – 10 locații;-    activitatea de comerț stradal cu vată de zahăr, acadele, popcorn – 3 locații;-    activitatea de comerț stradal cu produse de panificație şi patiserie – 7 lo-cații;-    activitatea de comerț stradal cu lapte şi produse lactate – 2 locații;-    activitatea de comerț stradal cu ziare – 4 locații;-    activitatea de comerț stradal cu bilete loz în plic, BINGO – 3 locații;-    activitatea de alimentație publică – 3 locații;-    activitatea de comerț cu apă plată şi sifon – 3 locații;Dosarele pentru înscrierea la licitație se primesc până la data de 2.05.2017,ora 11.  În cazul în care locurile nu se ocupă, licitația va fi reluată în data de 11 mai2017 la ora 11. Dosarele pentru înscrierea la licitația din data de 11.05.2017 se pri-mesc până la data de 9.05.2017 la ora 11. 
Relaţii suplimentare, detalii despre amplasamente, caietul de sarcini se pot

obţine de la Primăria Lugoj, camera 112 zilnic între orele 9-15.

Proiect edilitar în desfășurare
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În perioada 27 aprilie - 7 iunie  2017Muzeul de Istorie și Etnografie din Lugojgăzduiește o expoziție inedită dedicată istorieiautomobilului în spațiul lugojean. Vă invitămsă descoperiți parcursul excepționalei invențiipatentată concomitent - sub nume de Motor-wagen, Motorkutsche (trăsură motorizată) - înGermania de cei doi ingineri: Karl Benz (1885)și Gottlieb Wilhelm Daimler (1886). La începu-tul anilor 1900, automobilul pătrunde în Rega-tul Ungariei sub forma unui produs de lux,accesibil doar reprezentanților nobilimii și ma-rilor industriași. „Regele șampaniei’ din EuropaCentrală și membru al Clubul Auto Maghiar,Törley József va străbate, în călătoria sa de-alungul Dunării Inferioare, cu automobilul Pan-hard în valoare de 18.000 coroane și BanatulMontan în 1903. Ca urmare a înmulțirii numă-rului automobilelor, se depun eforturi conside-rabile pentru închegarea unei legislații unitarecare să reglementeze circulația pe drumurilepublice, obținerea permiselor pentru șoferi șiintroducerea unor semne de circulație (1908).Eficiența noului mijloc de transport este de-monstrată lugojenilor de Gaspary Ődőn, mareproprietar din Fârliug, care va parcurge, îniunie 1911, distanța Budapesta - Lugoj în 7 oreși 30 de minute. Printre primii posesori de au-tomobile (mărcile: Puch, Renault, Mercedes,Marta, Fiat) din Lugoj se număra Auspitz Wil-helm (cel care a construit Fabrica Textilă), Hol-zner Lajos, Martin Geza, Zoltán Medve (prefectal Caraș-Severinului), Daniel Nikolics etc. Auto-mobilul își face debutul, timid, în transportulpublic, după Primul Război Mondial, când asis-tăm la apariția taxiurilor (în concurență cu bir-jele), a curselor regulate de autobuze, atât îninteriorul orașului, cât și în județ. În perioadainterbelică piața românească este dominată defirmele americane care, în comparație cu celegermane, sunt mai ieftine și pot fi achiziționate

în rate (Ford, Chevrolet, Chrysler, Nash). Multmai accesibile clasei de mijloc, automobilele setriplează ca număr în perioada interbelică, celeînmatriculate în capitala de județ Lugoj, cres-când de la 90, în 1924, la circa 650, în 1940. Încondițiile unui adevărat asalt al mașinilor înmediul urban provincial, adoptarea unor regle-mentări de natură legislativă menite să ate-nueze acest impact, sunt mai mult decâtnecesare: codul rutier din 1921, amenzile decirculație pentru claxonatul inutil, amplasareaunor semne de circulație etc. Cu acest prilejdorim să mulțumim colecționarilor (Ghinea C.,Demeter D., Capotescu V. Cicos F.) care ne-aupus la dispoziție, cu multă amabilitate, fotogra-fii, obiecte și în special doamnelor SchwertnerA., Ardelean I. și Miklosik I. pentru sprijinulacordat. Oliviu Cristian Gaidoș

Expoziția „Pe urmele automobilului…în Lu-
gojul de odinioară“ -Muzeul de Istorie Lugoj

Iubitorii de literatură, scrii-torii, jurnaliștii, bibliotecariiși oamenii de cultură dinLugoj au avut din nou bucuriade a participa luni, 24 aprilie2017, de la ora 19:00, la En-glish Pub Lugoj, la un com-plex eveniment literar-artistic, care s-a desfășuratsub egida Zilei Mondiale aCărții, a Dreptului de Autor șia Bibliotecarilor.În acest context al aniver-sării mondiale a literaturii, Bi-blioteca Municipală Lugoj, încolaborare cu English PubLugoj, a organizat o întâlnire

literară sub genericul „Cu căr-țile pe masă”, în cadrul căreiascriitorii Dan Florița-Seracin,Adriana Weimer, Nicolae Si-lade, Ion Oprișor, CristianGhinea, Remus Valeriu Gior-gioni, Ela Iakab, Anda MariaNeagoe, Mircea Anghel, Nico-lae Ghinea, Ionel Panait, Nico-lae Toma, LaurențiuNistorescu, Ion Căliman,Maria Rogobete, DanielaRadu, Maria Izgherean, MihaiSidei și-au prezentat activita-tea literară, iar poeții au cititdin creația proprie. Momentele literare au fost

însoțite de momente muzi-cale, susținute de chitaristulPaul Tudora și de solistulEduard Argălaș.Întâlnirea a fost moderatăde Hanrieta Szabo, SimonaAvram și Dan Haica.Ziua Mondială a Cărții și aDrepturilor de Autor se săr-bătorește anual, în 23 aprilie,și este inițiată de UNESCO, înscopul promovării lecturii,publicării și a drepturilor deautor, prima ediție având locîn 1995. Ziua de 23 apriliemarchează trecerea în eterni-tate a doi titani ai literaturiiuniversale: William Shakes-peare și Miguel de Cervantes;din 2005, ziua de 23 aprilie afost declarată și Ziua Bibliote-carilor din România. Evenimentului dedicat ZileiMondiale a Cărții, a Dreptuluide Autor și a Bibliotecarilor,organizat de Biblioteca Muni-cipală Lugoj și English PubLugoj, i s-au alăturat jurna-liști, oameni de cultură, elevi,studenți, bibliotecari și profe-sori de la instituțiile parte-nere. 
Adriana Weimer

Ziua Mondială a Cărţii, a Dreptului de
Autor și a Bibliotecarilor 2017, la Lugoj

Un proces mai puțin obișnuit (așa-numitul„Proces al damelor române”), nedrept și bizar,inspirat parcă din grozăviile judiciare ale Evu-lui Mediu, a fost intentat de procurorii Tribu-nalului Militar din Brașov, în anul 1918, întimpul administrației ungare. Unsprezecedoamne și domnișoare de etnie română și ma-ghiară erau acuzate de „trădare de patrie și de-lict contra forțelor armate”. Capul principal alacuzării făcea trimitere la evenimentul ocupă-rii Brașovului, în toamna anului 1916, când ro-mâncele și unguroaicele incriminate (MariaDușoiu, Eugenia Dr. Brediceanu, Elena Dr. Dan,Dora Pușcariu, I. Pușcariu, I. Maximilian, LyaDima, Stela și Margareta Dușoiu, CatincaMaxim și Mimi Üveges) „ar fi așteptat, pe bal-conul unei case, soldații români, aruncând asu-pra lor flori și strigându-le «Bine ați venit!», […] ar fi luat parte la o adunare în care au hotărâtcontopirea Crucii Roșii Ungare cu Crucea RoșieRomână și ar fi luat asupra lor îngrijirearăniților români și conducerea spitalelor, ar ficolectat bani și obiecte pe seama unui sanato-riu al Crucii Roșii Române, iar la retragereatrupelor române, o parte din ele s-au dus cutrupele române în România” („Drapelul”, Lugoj,din 8/21 august 1918).Acuzatele au negat unele dintre fap-tele incriminate, subliniind aportul lor la îngri-jirea răniților indiferent de etnie, motivândrefugiul, odată cu retragerea trupelor ArmateiRomâne, prin teama față de un iminent bom-bardament asupra orașului de sub Tâmpa. Aufost citați „un număr colosal de martori”,depozițiile lor exonerând, în final, învinuitelede acuzațiile formulate de instanță, după zecezile de pertractări Tribunalul Militar achitânddoamnele și domnișoarele valahe și maghiare.Eugenia Dr. Brediceanu (n. Mazzuchi),soția folcloristului și compozitorului TiberiuBrediceanu – providențiala personalitate a Ar-dealului în cele mai sensibile momente ale tu-multuoasei lupte pentru afirmare identitară –,

membră de frunte a Crucii Roșii Române, va firăsplătită, după Marea Unire, de regele Ferdi-nand I Întregitorul, „prin grația lui Dumnezeuși voința națională”, cu „Ordinul Crucea ReginaMaria”, „pentru concursul dat Armatei Româneîn cursul luptelor din lunile septembrie și oc-tombrie 1916, îngrijind cu un deosebit devo-tament răniți și bolnavi din spitalele dinBrașov”. Poposind la Brașov, ocrotit de faldu-rile mândrului stindard tricolor, în aprilie1919, cu prilejul turneului artiștilor TeatruluiNațional bucureștean, Radu Cosmin nota, mar-cat de suprema satisfacție a istoricei izbânzi: „Am intrat deci, aseară, pe ploaie și ninsoare,în Brașov. Și după cum la Predeal n-am mai în-tâlnit pe peron jandarmul ungur, cel cumustățile-n furcă și coadă de cocoș la pălărie,aici o nouă bucurie ne întâmpină: pe peronzărim tricolorul românesc și uniformaoșteanului nostru. Clipe sfinte și fără putințăde grăire. Un comitet brașovean, toată după-amiaza de ieri, până seara târziu, a stat destrajă la gară, așteptând trenul artiștilor.Urează un cuvânt de bună sosire, pe pământulardelean, Tiberiu Brediceanu, din partea Con-siliului Dirigent”.
Dr. Constantin-T. STAN

Eugenia Brediceanu-Mazzuchi și eroismul 
femeilor române în Primul Război Mondial

Un alt eveniment cultural deexcepție s-a derulat vineri, 21aprilie 2017, la „Art Club” de laEnglish Pub Lugoj: sculptorulMarius Bacriu și pictorițaLucia Kolla Stoica au vernisatexpoziția “Întotdeauna, Geea”

(Marius Bacriu – sculptură șiLucia Kolla Stoica – pictură);cei doi artiști plastici au maiexpus împreună la Galeria„Mansarda” a Facultății deArte a Universității din Timi-șoara, dar și în alte expoziții.

Despre lucrările expuse desculptorul Marius Bacriu și depictorița Lucia Kolla Stoica înexpoziția de la English PubLugoj au vorbit: prof. univ. dr.Ioan Iovan (ambii artiști aufost studenți ai domnului pro-fesor la Facultatea de Arte dinTimișoara, prof. univ. dr. IoanIovan fiind și coordonatorultezelor lor de Doctorat), IoanSzekernyes (președintele Uni-unii Artiștilor Plastici din Ti-mișoara), scriitorul șijurnalistul Ilie Chelariu (re-dactor șef al revistei de cultură„Orient latin” din Timișoara) șisculptorul Ingo Glass, valorossculptor european, originardin Lugoj,  invitat de onoare laacest vernisaj.Referindu-se la orașulnatal Lugoj, criticul de artăIoan Iovan a mărturisit căvine „acasă” de fiecare datăcând vine la Lugoj și că eve-nimentele culturale organi-zate aici fac ca Lugojul să sealăture marilor orașe cultu-rale ale României, precumClujul, Iașiul sau Bucure-știul, o remarcă deosebită,care ne onorează.
Adriana Weimer

Sculptorul Marius Bacriu și pictorița Lucia
Kolla Stoica – vernisaj la English Pub Lugoj
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Primăria Municipiului Lugoj împreună cu Protopopiatul ortodox și Parohia „Sfântul Ioan Bo-tezătorul” din cartierul Cotu Mic și preotul paroh Alin Vărzaru, au organizat în data de 21 aprilie,începând cu ora 16:30, ceremonia de sfințire a apei „Aghiasma Mică” la Troița „Izvorul Tămă-duirii” din Cotu Mic. Slujba a fost oficiată de către P. On. Ioan Cerbu, protopopul Lugojului, îm-preună cu un sobor de preoți și diaconi. Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat CălinDobra, Președintele Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin, directorul Administrației Bazinalede Apă Banat, consilieri locali, șefi de instituții lugojene. Cu acest prilej copiii din cadrul Ansam-blului folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură a Municipiului, condus de maestrul Puiu Munteanu,au susținut un spectacol folcloric. Coordonatorul evenimentului a fost, ca și în anii trecuți, con-silierul Nicu Bădina. Aurel Jurubiţă

Ceremonia de sfinţire a apei 
la Troiţa „Izvorul Tămăduirii”

din Cotu Mic În organizarea Casei de Cultură a Munici-piului Lugoj, joi, 20 aprilie 2017, de la ora19:00, pe scena Teatrului Municipal „TraianGrozăvescu”, s-a desfășurat cea de-a IV-a edițiea Galei Internaționale de Blues-Jazz, de laLugoj.Primii invitați ai Galei au fost timișoreniiHorea Crişovan (chitară) și Florin Cvasa(cajon), care au susținut un recital în care auprezentat, în premieră, albumul My Real Trip. Cel de-al doilea recital al serii a fost cel altrupei bucureștene Rareș Totu’s Midnight Sun,alături de care a cântat celebrul muzician ame-rican Dean Bowman. Trupa Rareș Totu’s Mid-night Sun este compusă din Rareș Totu –chitară/voce, Cosmin Farcaș -

keyboards/voce, Mike Dragomir – bass șiHanes Radu – tobe.Atmosfera a fost deosebită, prestațiaartiștilor fiind una de excepție, care a electri-zat pur și simplu sala. Reputatul om de presăși specialist al genului, Mimo Obradov dinTimișoara, la finalul unei superbe cronici aevenimentului, distribuită în mediul online, asintetizat în câteva cuvinte reușita evenimen-tului: Gala Internaţională de Blues & Jazz de la
Lugoj a demonstrat încă o dată, prin stăruinţa
organizatorilor de a se concentra cu toate mij-
loace pe calitate, că efortul lor a fost apreciat
de public și de participanţi și că, la final, satis-
facţia i-a copleșit și răsplătit pe toţi cei impli-
caţi. Augustin Bercean

Gala Internaţională 
de Blues-Jazz

Instituit în primăvara anului 2013,Concursul Internațional de Interpre-tare Pianistică „Clara Peia”, un unicat înistoria muzicii instrumentale culte lu-gojene, s-a bucurat, de-a lungul celorpatru ediții, de o participare nume-roasă și, deopotrivă, selectă. Organiza-torii au fost onorați de prezența unormici pianiști din Arad, Timișoara, Lugoj,Caransebeș, Reșița, Deva, Petroșani,Hunedoara, Târgu Jiu, Alba Iulia, Re-ghin, Stoenești (Argeș), Găgeni (Pra-hova), Câmpulung, Focșani, Craiova,București, dar și din afara fruntariilorRomâniei: Republica Serbia (Vârșeț),Republica Moldova (Chișinău), Franța(Paris), Elveția (Zürich), SUA.Juriul a fost alcătuit dinpersonalități ale artei pedagogice și in-terpretative naționale și internaționale:Vanda Albotă (Academia de Muzică dinBerlin), Dana Paul Giovaninetti (Con-servatorul din Argenteuil-Paris), SorinDogariu (Facultatea de Muzică și Teatrua Universității de Vest din Timișoara),Katalin Fekete (Școala de Muzică „ErkelFerenc” din Gyula), Carmen Schöner,Elisabeta Taurel. În decursul celorpatru ediții, Marele Premiu și Trofeul„Clara Peia” au fost cucerite, în ordinecronologică, de Fabiani-Gabriel-AndreiPrcsina (Petroşani), Miriam-NataliaLinul (Arad), Christian Pantelei (Chişi-nău – Republica Moldova) și EmanuelaȘerbănați-Villalva-Briones (Reghin) –interpreți de excepție care au conferit

strălucire concursului, confirmând, ul-terior, pe scenele unor importantecompetiții similare, eclatantul nivel almăiestriei lor interpretative.Au fost și vor fi alături de noi, caparteneri oficiali, media și generoșisponsori, Primăria Municipiului Lugoj,Consiliul Local al Municipiului Lugoj,Inspectoratul Școlar Județean Timiș,Rotary Club Lugoj, Honeywell Life Sa-fety Romania SRL Lugoj, Ordinul Su-prem Militar al Templului dinIerusalim, Asociația „Compania Volu-tarte” Timișoara, Cargo Com Parc SRLLugoj, Ansamblul Cameral „L’Écho duDanube” Karlsruhe, „Actualitatea”Lugoj, Radio Timișoara, Radio Reșița,„Redeșteptarea” Lugoj, Ten TV și NovaFM Lugoj, „Ziua de Vest” Timișoara,„Cetățeanul” Lugoj, Go Media Lugoj,Editio Musica Budapest, Clubul de Jazz& Blues „English Pub” Lugoj, Clubul„Rotaract” Lugoj, Asociația „Foa Fusionof Arts” Lugoj, Casa de Cultură a Sindi-catelor Lugoj.Au fost acordate, cu maximă gene-rozitate, numeroase premii, care aurăsplătit excelența interpretativă. Aimpresionat deosebitul suport logisticși financiar oferit de reprezentanțiiunor culte de diferite confesiuni (ad-ventistă de ziua a șaptea, ortodoxă, ro-mano-catolică, greco-catolică,reformată, baptistă, penticostală, mo-zaică), firme și persoane private,asociații, politicieni, care au fost

aproape de micii interpreți, viitori am-basadori culturali ai României.Cea de-a V-a ediție, jubiliară, vaavea loc în perioada 12-13 mai 2017.Sperăm într-o optimă coordonare amembrilor comitetului de organizarecu factorii decizionali dinadministrația publică locală, pentru acontinua cu succes un demers culturalmajor, care sporește prestigiul muni-cipiului nostru, orașul muzicii. Noul pian de concert (un Yamahanou cu coadă medie), pe care se vadesfășura Gala Laureaților,achiziționat de Primăria MunicipiuluiLugoj anul trecut, în preajma SfintelorSărbători de Crăciun, se constituieîntr-un dar de preț, oferit cu generozi-tate publicului larg și elitelor culturalelugojene, naționale, dar și universale,care vor dori să poposească, de acumînainte, în urbea lui Vidu, mirificanoastră așezare, pe caldarâmul căreiaau pășit, de-a lungul timpului,adevărați apostoli ai muzicii: FranzLiszt, Pablo Casals, Béla Bartók și Ge-orge Enescu, patriarhul muziciiromânești. Glasul unei așezări cu ounică vocație muzicală va putea fi ex-primat, de acum înainte, limpede, stră-lucitor, totodată ademenitor șicuceritor. 
Prof. dr. Constantin-T. STAN,

director artistic, membru 
al Uniunii Compozitorilor 

și Muzicologilor din România

Lugoj, 12-13 Mai 2017 – o ediție jubiliară a Concursului
Internațional de Interpretare Pianistică „Clara Peia”
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H O T Ă R Â R E A
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei de întreţinere datorată de bene-
ficiarii și /sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2017, pentru serviciile acordate în regim reziden-

ţial în  Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului “Sfântul Nicolae”

H O T Ă R Ă Ş T  E :

Art.1. - Se stabileşte costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice instituționalizate la Căminulpentru persoane vârstnice din cadrul Complexului “Sfântul Nicolae” la 2.315 lei/ lună/beneficiar începând cu data de01.04.2017.
Art.2.  –  (1) Se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată ca obligație de plată a persoanelor vârstnicebeneficiare a serviciilor sociale acordate în regim rezidențial în Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului“Sfântul Nicolae” și/sau de susținătorii legali ai acestora, la 1.982 lei/lună/beneficiar, începând cu 01.04.2017.(2) Se aprobă contribuția de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru per-soanele vârstnice care au venituri, diferența până la cuantumul de 1.982 lei/lună urmând a fi acoperită de către susținătoriilegali ai acestora, dar nu mai mult de 30% din veniturile asimilate salariilor.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) sunt exonerate de plata contribuției următoarele persoane:a) persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali;b) susținătorii legali ai persoanelor vârstnice care nu realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum maimare de 782 lei.
Art.3.  – Contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele prevăzute la  art. 2 alin. (2) și (3) lit. a) și b) seasigură din bugetul local.
Art.4.  – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.04.2017, dată la care se abrogă Hotărârea Con-siliului Local nr. 30 din 25.02.2016 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice insti-tuționalizate la Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului “Sfântul Nicolae”.

Nr. 54 din 30.03.2017

Cetãțenii români pot obține, pen-tru motive temeinice, schimbarea pecale administrativã a numelui de fa-milie şi a prenumelui sau numai aunuia dintre acestea.Sunt considerate ca întemeiatecererile de schimbare a numelui înurmãtoarele cazuri:a) când numele este format dinexpresii indecente, ridicole ori trans-format prin traducere sau în altmod; b) când persoana în cauză a folo-sit, în exercitarea profesiei, numelepe care doreşte să îl obținã, fãcânddovada cu privire la aceasta, precumşi asupra faptului că este cunoscutãîn societate sub acest nume;c) când, din neatenția ofițerilorde stare civilã ori ca urmare a necu-noaşterii reglementãrilor legale înmaterie, au fost efectuate mențiunigreşite în registrele de stare civilãori au fost eliberate certificate destare civilã cu nume eronate, în bazacãrora au fost eliberate alte acte;d) când persoana în cauză arenume de familie sau prenume for-mat din mai multe cuvinte, de regulăreunite, şi doreşte schimbarea aces-tuia;e) când persoana în cauză poartăun nume de familie de proveniențăstrãinã şi solicită să poarte un numeromânesc;f) când persoana şi-a schimbatnumele de origine strãinã într-un

nume românesc, pe caleadministrativã, şi doreşte să revinãla numele dobândit la naştere;g) când pãrinții şi-au schimbatnumele pe cale administrativã, iarcopiii solicită să poarte un nume defamilie comun cu al pãrinților lor;h) când persoana în cauză soli-cită să poarte un nume de familiecomun cu al celorlalți membri ai fa-miliei, nume care a fost dobândit caurmare a adopției, a menținerii nu-melui la cãsãtorie, a stabilirii filiațieiori a unor schimbãri de nume apro-bate anterior pe cale administrativã;i) când şotii au convenit cu ocaziaîncheierii cãsãtoriei să poarte nu-mele de familie reunite şi ambii so-licită schimbarea acestuia pe caleadministrativã, optând pentru nu-mele de familie dobândit la naşterede cãtre unul dintre ei ori să revinãfiecare la numele avut anteriorcãsãtoriei;j) când persoana în cauză facedovada că a fost recunoscută decãtre pãrinte ulterior înregistrãriinaşterii, însã, întrucât nu a sesizatinstanța pentru încuviințareapurtãrii numelui de familie al aces-tuia în timpul vieții, nu există altăposibilitate de dobândire a numeluipãrintelui decât pe caleadministrativã;k) când prenumele purtat estespecific sexului opus;l) când persoanei i s-a încuviințat

schimbarea sexului prin hotãrârejudecãtoreascã rãmasã definitivă şiirevocabilã şi solicită să poarte unprenume corespunzãtor, prezentândun act medicolegal din care să re-zulte sexul acesteia;m) alte asemenea cazuri temei-nic justificate.Sunt de asemenea consideratejustificate şi cererile de schimbare anumelui în urmãtoarele cazuri:a) când persoana în cauză aadoptat minori şi doreşte ca aceştiasă poarte un alt prenume;b) când cãsãtoria a încetat prinmoartea sau prin declarareajudecãtoreascã a morții unuia dintresoți, iar soțul supraviețuitor solicităsă revinã la numele de familie purtatanterior cãsãtoriei ori la numele defamilie dobândit la naştere;c) când în urma divorțului un fostsoț revine la numele de familie pur-tat anterior şi care provine dintr-oaltă cãsãtorie, de asemeneadesfãcutã prin divorț, şi doreşte săpoarte numele dobândit la naştere;d) când în urma încetãriicãsãtoriei prin moartea sau prin de-clararea judecãtoreascã a morțiiunuia dintre soți celãlalt soț se recă-sătoreşte şi, ca urmare a desfaceriiacestei cãsãtorii, acesta doreşte săpoarte numele de familie dobândit lanaştere;e) când fostul soț doreşte săpoarte numele de familie pe care l-a

avut în cãsãtorie, pentru a avea unnume comun cu copiii încredințațispre creştere şi educare, cuconsimțãmântul fostului soț, dat înforma autenticã;f) când pãrinții au divorțat, iarcopiii încredințați spre creştere şieducare unuia dintre pãrinți, care arevenit la numele de familie avut an-terior cãsãtoriei, solicită să poartenumele de familie al acestuia;g) când s-a desfãcut adopția uneipersoane cãsãtorite care are copiiminori şi în urma desfacerii adopțieipersoana în cauză revine la numelede familie avut înainte de adopție;h) când unul dintre soți, la înche-ierea cãsãtoriei, a luat numele de fa-milie al celuilalt soț, nume pe careacesta l-a dobândit prin adopție, iarulterior încheierii cãsãtoriei are locdesfacerea adopției.

Cererea de schimbare a numeluise depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupăcaz, la primăria unității administra-tiv-teritoriale de la domiciliul solici-tantului, în nume propriu ori prinîmputernicit cu procură specială,sau prin împuternicire avocațială; încazul cetățeanului român cu domici-liul în străinătate, cererea se depunela S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primă-ria unității administrativ-teritorialede la ultimul domiciliu avut în Ro-mânia, iar dacă nu a avut vreodatădomiciliul în România, la D.S.C. - Sec-tor 1.Copilul care a împlinit vârstade 14 ani semnează cererea îm-preună cu părinții săi; în cazul încare aceasta este semnată numaide unul dintre părinți, celălalt pă-rinte va da o declarație, în formăautentică, din care să rezulte căeste de acord cu schimbarea nu-melui copilului.
Monica-Otilia David

Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui
pe cale administrativă

HOTĂRÂREA
privind  prelungirea duratei contractelor de în-
chiriere a meselor din Bazarul situat în  munici-

piului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E 

Art.1. -  Se aprobă prelungirea, până la data
de 31.07.2017, a duratei contractelelor de închiriere
a meselor din Bazarul situat în municipiul Lugoj. 

Art.2. -  Prezenta hotărâre  intră în vigoare
începând cu data de 01.04.2017.

Art.3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei
hotărâri se încredinţează Direcţiei economice.

Nr. 58 din 30.03.2017
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Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de va-
labilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea docu-

mentului, schimbarea sexului sau a fizionomieiDocumente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
l certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
l hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,original și copie;
l certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
l documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se facedovada adresei de reședință, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-titate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act deidentitate. În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documen-tului, schimbarea sexului sau fizionomiei, titularul are obligația să solicite eliberarea unuinou act de identitate. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumeluipărinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintăși hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativîn baza căruia s-au modificat datele de stare civilă. Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de IdentitateÎn vederea realizării unei evidențe corecte a populației vă facem cunoscut faptul că, potrivitprevederilor  O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorulare obligația să solicite eliberarea actului de identitate și persoana fizică are obligația ca, în-ainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puțin 15 zile, săsolicite eliberarea unei noi cărți de identitate.Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin acte de identitate,precum și pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din di-verse motive, nu mai dețin acte de identitate (ex: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Com-partimentului Evidența Persoanelor din Lugoj, Piața J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul PolițieiMunicipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărților de identitate.Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărții de identitate este de până la30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.Termenul de valabilitate al cărții de identitate este:
l 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
l 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
l 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
l permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Monica Otilia David

Eliberarea cărții de identitate provizoriiCând persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții deidentitate.
Documente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l 3 fotografii mărimea 3 x 4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
l documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivitlegii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării ci-vile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Eliberarea actului de identitate la pierderea, 
furtul, distrugerea sau deteriorarea actului 

de identitate deţinut anterior
Documente necesare:

l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
l certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
l hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,original și copie;
l certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
l documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se facedovada adresei de reședință, original și copie;
l dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
l un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere,legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ,cu fotografie de dată recentă, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Monica Otilia David

Programul de lucru cu publicul 
în Cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

Pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj
Compartiment 

Evidenţa Persoanelor

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

Compartiment Stare Civilă

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

Eliberarea actelor de identitateActul de identitate care se eliberează cetățeanului român este cartea de identitate (CI) saucartea de identitate provizorie (CIP). Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată laîmplinirea vârstei de 14 ani.Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu, a adresei de reședință a titu-larului (după caz) și a cetățeniei române. Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-titate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act deidentitate.În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului,schimbarea sexului sau fizionomiei titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou actde identitate. Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate provizorii cetăţenilor
români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc

temporar în România
Documente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străi-nătate și reședința în România;
l pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domi-ciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vi-zelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file alepașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de că-lătorie emis de o autoritate străină;
l certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
l hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;
l dovada adresei de reședință din România;
l trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
l documentul cu care se face dovada achitării, în condițiile legii, a taxei extrajudiciare detimbru. Monica Otilia David

Taxele pentru servicii prestate în domeniul eviden ei 
persoanelor  
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Concertul de Paști al Corului “Ion Vidu” LugojCu prilejul celei mai mari sărbători creştine, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos,Biserica Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului”, din Lugoj, va fi gazda tradiționalului Con-cert de Paşti al Corului ,,Ion Vidu”, al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. Concertul vaavea loc joi, 27 aprilie 2017, ora 18:00.Sub bagheta dirijorului său, prof. dr. Lucian Onița, celebrul cor lugojean va oferi publi-cului prezent un program special, care va include în repertoriu lucrări cu specific pascal,dar şi compoziții religioase celebre, ale unor autori români şi universali, precum A. Pann,Gh. Firca, Gh. Cucu, I. Vidu, I. D. Chirescu, D.M. Goia, A. Arhanghelski, D. Voiculescu, G. Mu-sicescu, G. Mandicevski,N. Lungu, Al. Podoleanu,Fr. Schubert, Albinonisau Fr. J. Schütky.Soliştii concertuluivor fi sopranele IoanaMia Iuga, Maria VirginiaOnița, tenorul DanielZah şi baritonii Alexan-dru Şuca  şi Bogdan Să-răcin.
Intrarea este liberă.

Tudor Trăilă

Premieră în povestea de peste treizecide ani a voleiului din Lugoj la nivel deperformanță, calificarea în faza finalăPlay-Off a campionatului național de se-nioare A 1, cu meciuri la vârf în compa-nia unor mari forțe ale sportului cumingea la fileu, a plasat colectivul con-dus de Valerijan Luka în postura derevelație a sezonului cu atât mai mult cucât lugojencele încheiaseră și primaparte a competiției pe poziția a șasea.Alături de București (C.S.M., Dinamo),Bacău, Târgoviște și Blaj, între primelecinci orașe ale României, era logic să neașteptăm și la un final de campionat di-ficil, în fața unor adversari care jucaupentru titlu și prezența în Cupele Euro-pene intercluburi. Formații cu maresprijin financiar, loturi consistente șiexperiență în aceste jocuri decisive, ce

și-au fixat de-acum pozițiile în ierarhiafinală a lui 2017.Volei Alba Blaj este de acum tri-plă campioană națională și, aproapesigur, deținătoare în premieră a CupeiRomâniei. Cu unul din marii antrenori aiEuropei la timonă, sârbul Darko Zakoc,cu sportive familiarizate cu participăriși medalii mondiale și olimpice, cu o or-ganizare de club profesionist și bugetimpresionant, la care și-au dat mânajudețul Alba, mica urbe din Ardeal șiimportanți sponsori.C.S.M. Târgoviște – antrenor Dra-gan Nesic și C.S.M. București - antrenorFerhat Akbaș, plasate pe următoarele lo-curi, deși grupări extrem de puternice,n-au dovedit a avea argumente sufi-ciente pentru a amenința supremațiadeținătoarei triplei coroane, cu

mențiunea că ambele au reușit câte ovictorie directă, iar trupa din Cetatea deScaun a fost singura care a reușit să de-ranjeze cu adevărat marșul campioanei,suflându-i Cupa și Supercupa României,la final de 2016.  Știința Bacău, team foarte puter-nică, pregătită de Florin Grapă (singurultehnician român din actualul Play-Off),finalistă a Cupei României 2016-2017,un  nucleu de sportive românce și stră-ine de valoare, n-a putut trece de actua-lul loc patru, râmânând însă într-uncareu de ași pe care l-a vizat puternic șiDinamo București (antrenor BrankoGajic), clasată finalmente pe cinci.Clubul Sportiv Municipal Lugoj(antrenor Valerijan Luka) încheie pluto-nul  de Play – Off  pe o poziție șase care,obținută în edițiile 2011 și 2013, a cali-

ficat clubul în Cupa Balcanică. O edițiede campionat specială, pe care echipaLugojului a încheiat-o peste așteptări,mai ales având în vedere problemelemari pe care întreg clubul le-a întâmpi-nat în lipsa finanțării de la C.J. Timiș în2016 și, deocamdată, și în acest an. Cuatât mai dificilă cu cât renunțarea la osportivă străină în iarnă (australiancaSophie Godfrey) și indisponibilitateaa încă două pe final de retur (bulgă-roaica Olga Krasteva și americancaAlex Warren) au dat serioase bătăi decap organizării lotului și, înconsecință, jocului. De aceea, e cu atâtmai mult de apreciat efortul lotului desportive care a realizat aceastăperformanță de excepție în fața unorechipe mai bine cotate la start, cum aufost - cel puțin - Iașiul, Piteștiul și Tg.Mureșul. Lot care a mai cuprins, pelângă cele trei sportive amintite, peIonela Canea, Lorena Ciocean, Ra-mona Rus, Krista De Geest, GabrielaBălae, Adriana Rotaru, Daiana Roman,

Natalia Preda, cărora li s-au alăturat laantrenamente și jocuri junioarele coop-tate de la Clubul Sportiv Școlar Lugoj,cum sunt Bianca Albăstroiu, AlexandraPanțîru, Noemi Csillag, Georgiana Popa,Rossana Nistor, Arina Ivașcu și DenisaJucu. Și un staff tehnic compus din Vale-rijan Luka (antrenor principal), UglijesaSegrt (antrenor secund) și Vasile Canea(preparator fizic) căruia i-a ieșit foartebine pregătirea meciurilor cu adevăratimportante, plus, bonus, câteva surprizedeloc întâmplătoare !O realizare de aplaudat a voleiuluila al șaptelea an consecutiv în elitanațională, dedicată sutelor de suportericare au populat sala la fiecare joc, unreal sprijin moral al echipei, precum șisusținătorilor principali ai activității.Primăria și Consiliul Local Lugoj, ClubulSportiv Municipal și cei câțiva sponsoriaproape de volei au toate motivele de afi mulțumiți de parcursul din acest cam-pionat. Să fie cu succes în continuare!
Dan H. Brudiu

Volei: Lugojul – campionat la înălțime

În zilele de 11-15 noiembrie 1923, cuprilejul vizitei regelui Ferdinand în Banat, laTimișoara au fost organizate ample manifestăriomagiale, la care au participat și coriștii din Belințși Chizătău. Steagul Asociației Corurilor și Fanfa-relor Române din Banat (reprezentat de drapelulcoriștilor din Chizătău) a fost sfințit de PS Dr. Ni-colae Bălan, mitropolitul Ardealului, nașa steagu-lui fiind artista lirică Lucia Cosma, „privighetoareaArdealului”. La ceremonia sfințirii  (biserica orto-doxă din Fabric), după oficierea Liturghiei, a co-laborat și Reuniunea Română de Cântări și Muzicădin Lugoj, dirijată de Ioan Vidu. Suveranul ațintuit primul cui în sulița steagului, urmat deceilalți demnitari (cuiele reprezentau corurile șifanfarele prezente la festivități), între care primul-ministru Ion I. C. Brătianu. La serenada din PiațaUnirii (în fața Palatului Prefecturii), corurile reu-nite, dirijate de Ioan Vidu și Ioan Bacău, au revăr-sat asupra înalților oaspeți sublimele armonii aledoinelor și jocurilor bănățene.La întoarcerea spre Belinț, aflând că tre-nul regal va staționa o noapte în gara Belinț, Nis-tor Miclea, dirijorul coralei belințene, a organizat
ad-hoc un concert maraton, în seara zilei de 13noiembrie, pe peronul gării, la care au luat parteși coriștii din Chizătău, emulație finalizată printr-o horă, în care s-au prins toți cei prezenți. Ferdi-nand Întregitorul a coborât pe peron, a strâns cucăldură mâinile țăranilor care l-au întâmpinat,răspunzând primirii lor entuziaste. Cântările aufost reluate spre dimineață, când primul-ministruIon I. C. Brătianu, după ce a felicitat coriștii, l-a in-vitat în tren pe Gherasim Sârbu, protopopulBelințului, senator PNL, pentru a însoți suita re-gală până la Lugoj. Memorabilul eveniment a fostconsemnat de Emil Grădinariu (muzician profe-sionist, consilier cultural la Primăria Timișoara)și Eugen Bugel (fotograf) în albumul comemora-tiv Regele Ferdinand I și Banatul (Tipografia A.Auspitz, Lugoj, 1928):

„Majestatea Sa în gara Belin�Trenul regal se oprește în gara Belinț, ladorința Majestății Sale de a petrece noaptea înaceastă gară, de unde urma să-și continue caleamâne-zi la Lugoj. În liniștea acestei mici gări, undeabia ardeau câteva lămpi cu petrol, o beznă seașezase asupra regiunii. Toată suita MajestățiiSale se retrăsese la odihnă, numai Suveranul ve-ghea în vagonul său. Pe geamul deschis, privea, cuun zâmbet tainic pe față, în întunericul și linișteanopții, contemplând, parcă, cu iubire, bunătate șimulțumire asupra poporului său. Într-un târziu, după ce poporul dinBelinț și Chizătău aflase că Domnitorul lor petreceo noapte în gară, începuseră să se strecoare în pâl-curi în jurul gării. În fruntea poporului era Ghera-sim Sârbu, protopop, Ernest Weisz, prim-pretor,precum și toată intelectualitatea din împrejurimi.Corurile din Chizătău și Belinț îi dau serenadă Su-veranului. Majestatea Sa își cere chipiul și coboarădin tren. Poporul îl primește cu entuziasm pe Su-veran, care, cu atâta dragoste, stă de vorbă cufruntașii săi, cu atâta sete le ascultă cântecele lor.După un sfert de oră coboară din tren d-nii Ion I.C. Brătianu, prim-ministru, și Anton Mocioni, adu-când mantaua Suveranului, care se retrăsese, nupentru mult [timp], la odihnă.După ce poporul începu a se reîntoarceacasă, Majestatea Sa, obosit de emoțiile unei zilepetrecute între cei iubiți ai săi, s-a culcat, păzitfiind nu de baionetele jandarmilor, ci de dragosteaunanimă a supușilor săi. Dis-de-dimineață, Majes-tatea Sa s-a sculat și, scoțând capul pe geam, avăzut din nou gara împopulată de poporul său,care venise să-și ia rămas-bun de la Domnitor.Fiind invitat în vagon la cafea și dl protopopSârbu, Majestatea Sa i-a spus cu convingere: «Pen-tru acest popor, niciun sacrificiu nu e sacrificiu!»Cu câteva minute mai târziu, trenul regalplecă spre Lugoj”.
Dr. Constantin-T. STAN

Noiembrie 1923: omagiul bănăţenilor 
adus lui Ferdinand I Întregitorul 


