
 





 

Î n anul 2019 am continuat programul de 
modernizare a oraș ului care reprezinta  
principala mea prioritate de ca nd ma  aflu î n 
funct ia de primar al Municipiului Lugoj. La 
obiș nuitul bilant  pe care l-am fa cut la finele 
anului î mpreuna  cu executivul am analizat 
î ntreaga activitate depușa  pe parcurșul anului 
î n cadrul fieca rui proiect de inveștit ii. Î n anul 
2019 am reuș it șa  finaliza m lucra rile la patru 
obiective importante de inveștit ii pe care le-
am dat deja î n foloșint a . La finele lunii mai au 
foșt finalizate lucra rile la noul Ș trand 
Municipal, obiectiv aș teptat cu intereș de 
lugojeni, care pe parcurșul verii au venit î n 
numa r mare șa  șe bucure de tot ceea ce ofera  
aceșt modern complex de agrement. Î n pluș, î n 
ultima parte a lunii iulie, au foșt terminate 
lucra rile la Bazinul de î not cu tobogane din 
incinta ș trandului, inveștit ie diștincta  care 
șporeș te atractivitatea complexului. Pe 
parcurșul lunii șeptembrie a foșt finalizat 
proiectul Șiștematizare rutiera  ș i pietonala  a 
zonei cuprinșe î ntre ștra zile D. Bolintineanu ș i 
D. Cantemir care a preșupuș intervent ia î n trei 
zone, reșpectiv: modernizarea parcului șituat 
î n partea din fat a  a Bișericii Penticoștale, 
parcarea din fat a Bișericii Penticoștale ș i un 
complex de joaca  pentru copii, modern, dotat 
cu ștructuri modulare. Cel de-al patrulea 
obiectiv finalizat î n anul 2019 a foșt proiectul 
de șiștematizare urbana  î n Piat a J.C. Dra gan, 
unde o parte a ștra zii Avram Îancu a foșt 
amenajata  ca zona  pietonala . Lucra rile au foșt 
terminate î n ultima parte a lunii noiembrie iar 
pe parcurșul lunii decembrie am realizat î n 
noua zona  pietonala  un foarte apreciat 

iluminat feștiv care a atraș un numa r mare de 
lugojeni. 
Pe parcurșul anului 2019 am continuat 
programele multianuale de inveștit ii î n ceea ce 
priveș te reabilitarea ștra zilor prin așfaltare ș i 
a trotuarelor ș i aleilor prin așfaltare șau 
dalare. Au foșt așfaltate 6 ștra zi dintr-un lot ș i 
doua  din cela lat lot, lucra rile la cele doua  loturi 
de ștra zi urma nd șa  continuie ș i î n aceșt an. La 
zona de extindere șat Tapia au foșt finalizate 
lucra rile pe ștra zile 4, 5 ș i 6. Am continuat ș i 
proiectul multianual de șiștematizare din zona 
Șplaiul Morilor, lucra rile ajunga nd pa na  î n 
dreptul Piet ei agroalimentare Timiș ul. Anul 
aceșta proiectul va fi finalizat iar zona dintre 
foșta autogara  ș i ștrada Unirii va ca pa ta o 
î nfa t iș are complet noua  ș i moderna . De 
așemenea au continuat lucra rile de reabilitare 
a ret elei de alimentare cu apa  din municipiu, 
lucra ri care î n aceșt an șe vor finaliza, urma nd 
șa  șe faca  branș amentele populat iei la ret eaua 
noua . 
Deș i î n anul 2019 am depuș eforturi intenșe î n 
ceea ce priveș te deșfa ș urarea inveștit iilor, nu 
am neglijat nici celelalte domenii care depind 
de adminiștrat ie, reșpectiv șa na tate, 
î nva t a ma nt, cultura  ș i șport. Am acordat o 
atent ie șporita  ș i derula rii proiectelor cu 
fonduri europene, ș i șpera m ca  î n aceșt an vor 
șoși cele 9 autobuze electrice ce vor fi 
achizit ionate cu aștfel de fonduri. Î n pluș avem 
î n evaluare 2 proiecte cu fonduri europene, 
unul pentru o șala  de șport moderna  la Liceul 
V. Braniș te ș i altul cu realizarea unui centru 
cultural multifunct ional la foșta cazarma  de pe 
ștrada Banatului. 
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Ștrandul Municipal 
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Una dintre preocupa rile noaștre 
importante a conștituit-o realizarea 
de inveștit ii la obiective care șa  
ofere lugojenilor poșibilita t i 
decente ș i normale de petrecere a 
timpului liber prin activita t i 
culturale șportive șau de agrement. 
Aștfel, de-a lungul timpului am 
conștruit î n cartiere terenuri de 
șport cu gazon șintetic, am inștalat 
aparate de fitneșș î n aer liber, 
foiș oare, am modernizat 
cinematograful, am fa cut lucra ri de 
reabilitare a interiorului teatrului ș i 
multe altele. Pentru ca  î n 
municipiul Lugoj a exiștat î n trecut 
un Ș trand Municipal care de-a 
lungul anilor ș i adminiștrat iilor 
trecute ajunșeșe î n paragina , am 

hota ra t șa  moderniza m foștul 
ș trand printr-un proiect de 
realizare a unei baze de agrement 
complet noi ș i la ștandarde actuale. 
Doream aștfel șa  oferim ceta t enilor 
o alternativa  la tradit ionala ieș ire 
pe malul Timiș ului șau la 
deplașarea î n alte localita t i î n aceșt 
școp. Am depa ș it primele obștacole, 
ș i î n anul 2012 am demarat 
lucra rile. Din motive obiective care 
au depinș exclușiv de proiectant ș i 
conștructor, lucra rile au foșt 
î ntrerupte o perioada  de doi ani. Î n 
anul 2017 am reluat din plin 
lucra rile la aceșt obiectiv. Î ncepa nd 
cu luna aprilie a anului 2018 au 
continuat lucra rile la proiectul de 
reabilitare a Ș trandului Municipal, 
lucra ri deșfa ș urate concomitent cu 

cele de la amenajarea bazinului cu 
tobogan, obiectiv aflat de așemenea 

î n incinta bazei de agrement Ș trand. 

Î n primele luni ale anului 2019 au 
foșt efectuate ultimele retuș uri ș i 
au foșt efectuate probe ale 
inștalat iilor. La finele lunii mai noul 
Ș trand Municipal a foșt gata pentru 
darea î n foloșint a . Din cauza 
condit iilor de vreme, Ș trandul 
Municipal a foșt deșchiș vineri 14 
iunie 2019: Bazin de șa rituri cu 
trambulina , 20x20 m, ada ncimea 
apei 3,4 m; Bazin de agrement, 
33x20 m, ada ncimea apei: 1,2-1.6 
m; Bazin pentru copii, ada ncimea 
apei 0,6 m; Bazin pentru tobogan, 
169 mp, ada ncimea apei 1,2 m max. 
Ra u cu șenș unic, 400 m lungime, 
ada ncimea apei 1,2 m; 2 jacuzzi; 8 
duș uri; 2 șaune; Teren șintetic 
minifotbal ș i teniș; Teren bașchet. 
Complexul de Agrement Ș trand 
funct ioneaza  î n conformitate cu 
Regulamentul aprobat prin 
Hota ra rea nr. 26 a Conșiliului Local. 



 

Bazinul cu tobogan 
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Noul Ș trand Municipal l-am 
ga ndit ca î mpreuna  cu Bazinul 
Acoperit șa  devina  o 
adeva rata  baza  de agrement 
care șa  cuprinda  pe la nga  
bazine ș i terenuri de șport, 
reșpectiv teren de minifotbal, 
teren de bașchet, teren de 
teniș de ca mp ș i șpat ii pentru 

alimentat ie publica . Terenul 
pe care am conștruit toate 
aceștea ește deștul de 
î nca pa tor aștfel î nca t a exiștat 
șpat iu ș i pentru conștruct ia 
unui bazin cu tobogan care șa  
creașca  ș i mai mult 
atractivitatea zonei de 
agrement. Î n perioada î n care 

lucra rile la ș trand au ștagnat 
din motive care au t inut 
exclușiv de proiectantul ș i 
executantul lucra rii, am 
realizat proiectul tehnic dupa  
care am demarat lucra rile la 
bazinul cu tobogan, lucra ri 
care ș-au deșfa ș urat conco-
mitent cu ultima faza  a 
lucra rilor de la ș trand. Î n 
ultima parte a lunii iulie au 
foșt terminate lucra rile la 
bazinul cu tobogan din incinta 
noului Ș trand Municipal, 
inveștit ie care cuprinde: bazin 
de î not, ada ncimea apei 1,2 m, 
șuprafat a  120 mp; un tobogan 
drept cu 4 culoare, fiecare cu 
la t imea de 1 m. Î na lt imea de 
plecare: 4 m; un tobogan 
șpirala  cu î na lt imea de 
plecare 7,65 m; platforme de 
acceș pentru tobogane; o 
platforma  de plaja ; un turn 
belvedere. 



 

Sistematizarea  zonei cuprinse între străzile 
 D. Bolintineanu şi D. Cantemir 

PAGINA 4-  OBIECTIVE FINALIZATE ÎN 2019 RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2019  

Pe parcurșul lunii șeptembrie am 
finalizat lucra rile la proiectul 
“Șiștematizare rutiera  ș i pietonala  a 
zonei cuprinșe î ntre ștra zile D. 
Bolintineanu ș i D. Cantemir”. 
Proiectul a preva zut intervent ia î n 
trei zone dupa  cum urmeaza : 
1.Zona Bolintineanu – Cantemir 
(Parcul șituat î n partea din fat a  a 
Bișericii Penticoștale); 2. Zona 
Bolintineanu – Șuciu – Cantemir 
(zona din șpatele Bișericii    
Penticoștale); 3. Zona platformei cu 
parca ri (zona din fat a Bișericii 
Penticoștale). Î n prima zona  a foșt 
amenajat parcul, aleile din interior 
au foșt turnate cu așfalt de culoare 
roș ie, au foșt betonate aleile 
perimetrale. Prin documentat ia 

propușa  ș-a urma rit crearea unei 
ambiant e pla cute pentru 
principalele categorii de va rșta  prin 
amenajarea mobilierului urban ș i 
zone șpecifice șpat iului de recreere 
cum ar fi: zona  odihna  pentru 
va rștnici ș i alei pietonale. Î n șpat iul 
de petrecere timp liber ba tra ni, ș-
au realizat doua  platforme cu meșe 
pentru table ș i ș ah protejate prin 
pergole ș i ma rginite de șpat ii verzi. 
Î n vecina tate ește prevazut un 
șpat iu loișir prin gruparea a doua  
foiș oare octogonale cu șpat ii de 
odihna  inclușe, deștinate petrecerii 
timpului liber ata t pentru familii ca t 
ș i pentru tineri. Î n zona 
Bolintineanu – Șuciu - Cantemir ș-a 
realizat un loc de joaca  complex 

dotat cu ștructuri modulare 
proiectate șpecial pentru 
deșfa ș urarea activita t ilor educative 
ș i recreative ata t a copiilor cu 
va rșta  mica , șub șupravegherea 
adult ilor, ca t ș i a copiilor ce nu 
neceșita  o urma rire permanenta .  
Șpat iul aferent locurilor de joaca  
pentru copii ește preva zut cu tartan 
turnat pentru atenuarea 
eventualelor ca za turi, aceașta  
șolut ie fiind mult mai fiabila  deca t 
umplerea unor gropi cu nișip. Î n 
ambele zone au foșt refa cute 
șpat iile verzi ș i au foșt plantat i 
arbuș ti ș i plante ornamentale. Î n 
zona din fat a Bișericii Penticoștale 
au foșt realizate parca ri pe o 
șuprafat a  de cca 400 mp. 



 

Zonă pietonală în Piața J.C. Drăgan 
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Pentru ca  tot mai mult î n ultimii 
ani a creșcut numa rul 
autovehiculelor pe teritoriul 
oraș ului ș i î n șpecial a 
autoturișmelor proprietate 
perșonala , odata  cu realizarea î n 
2016 a planului de mobilitate 
urbana  care a evident iat ș i 
important a realiza rii î n zona 
centrala  a oraș ului a unor zone 
exclușiv pietonale, am hota ra t șa  
punem î n practica  un proiect de 
șiștematizare urbana  î ntr-o zona  a 
oraș ului care ește declarata  
monument iștoric, reșpectiv Piat a 
JC Dra gan. 
Pe parcurșul anului 2019 am 
deșfa ș urat lucra rile la aceșt proiect 
care a avut ca principal obiectiv 
amenajarea unei pa rt i a ștra zii 

Avram Îancu î n zona  pietonala . Î n 
prima parte a lunii iunie a foșt 
predat amplașamentul ca tre 
executantul lucra rii ș i au foșt 
trașate reperele. Î n data de 7 iunie 
a foșt dat ordinul de î ncepere a 
lucra rilor. Proiectul a preva zut 
urma toarele: Î nchiderea circulat iei 
ș i amenajarea unei zone pietonale 
pe port iunea ștra zii Avram Îancu 
șituata  î ntre ștrada Unirii ș i ștrada 
din fat a cla dirii polit iei. Zona 
pietonala  a foșt pavata  cu pavele 
șinonime cu cele exiștente deja î n 
piat a ; Realizarea de locuri de 
parcare la capetele noii zone 
pietonale; Modernizarea 
inștalat iilor de la fa nta na cu peș te; 

Realizarea iluminatului arhitectu-
ral al fa nta nii; Completarea 

iluminatului public cu șta lpi noi î n 
zona pietonala ; Mobilarea cu 
elemente de mobilier urban; Au 
foșt modificate inșulele de 
vegetat ie, ș-au refa cut zonele verzi 
ș i ș-au plantat flori ș i arbori 
(platani); Refacerea ștratului de 
uzura  a caroșabilului, crearea unui 
șenș unic ș i realizarea de locuri de 
parcare pe ștrada din fat a cla dirii 
Polit iei; Ș-a realizat un șiștem de 
colectare a apei pluviale de pe 
platforme ș i evacuarea aceștora î n 
canalizarea oraș ului. Cu prilejul 
șa rba torilor de iarna , î n zona 
pietonala  au foșt montate elemente 
de iluminat feștiv care au atraș un 
numa r mare de lugojeni î n zona  
mai aleș ca  tot acolo a foșt 
organizat ș i Ta rgul de Cra ciun.  



 

Programul de asfaltare a străzilor 
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Principalul program multianual pe 
care î l deșfa ș ura m cu conșecvent a  
î ncepa nd din anul 2008 ește 
programul de așfaltare a ștra zilor 
din municipiu. Ștarea de atunci a 
drumurilor de-a dreptul 
dezaștruoașa  a trecut de demult î n 
uitare pentru ca  prin aceșt program 
ș-au așfaltat pește 200 de ștra zi. Î n 
2008 circa o treime din 
infraștructura  cuprindea ștra zi din 
pa ma nt ș i balașt, o treime erau 
pavate cu piatra  cubica , la î nceputul 
șecolului trecut, pentru ca rut e ș i 
reștul de circa o treime erau ștra zi 
așfaltate, î n șpecial de ca tre 
CNADNR Timiș , fiind drumuri 
nat ionale. Așta zi, pește 95% din 
ștra zile oraș ului șunt așfaltate. Cele 
mai multe probleme apa rute pe 
caroșabil (gropi, denivela ri) au 

apa rut î n urma unor intervent ii ale 
Eon Gaz care permite alimentarea cu 
gaz metan doar șubteran ș i nu 
aerian, ale Rom Telecom ș i mai aleș 
ale Meridian 22 care are obligat ia de 
a î ntret ine ret eaua de alimentare cu 
apa  din municipiul Lugoj. Celelalte 
probleme apa rute la caroșabil dupa  
anotimpul rece ș-au rezolvat an de 
an î n prima vara  prin lucra ri de 
plombare pe toate ștra zile afectate. 
Pe parcurșul anului 2019 am așfaltat 
urma toarele ștra zi: Ma ra ș eș ti, 
Ma ra ș ti, Fdt. Îon Neculce, ștrada Îon 
Neculce, Rara u, Norbert Pongracz, 
Ceferiș tilor, C.D. Gherea, Cornet ș i 
Crinilor. Programul continua  ș i î n 
aceșt an. Î n pluș anul aceșta vom 
realiza un proiect privind 

modernizarea infraștructurii rutiere 
din zona centrala  a oraș ului pe un 
trașeu care cuprinde ștra zile: V.V. 

Delamarina, din dreptul Ș colii 
Gimnaziale nr. 4 – Piat a Victoriei, 20 
Decembrie 1989, pa na  la 
Univerșitatea Europeana  Dra gan – 
Podul de beton, Coloman Wallișh, 
șenșul giratoriu de la nga  parcul 
George Eneșcu – Bucegi – Cuza Voda  
– Ep. Dr. Îon Ba lan pa na  la șenșul 
giratoriu din apropierea benzina riei 
MOL ș i î napoi pe ștra zile Ep. Dr. Îon 
Ba lan – N. Ba lceșcu – Podul de fier – 
Piat a Dra gan - Piat a Victoriei. 
Proiectul prevede lucra ri pe î ntregul 
trașeu ment ionat ce vor conșta î n 
frezarea ștratului de așfalt exiștent 
ș i turnarea unui nou ștrat de uzura  
de 4-5 cm dupa  ce î n prealabil vor fi 
reparate ș i adușe la nivel gurile de 
canal ș i rezolvate problemele de la 
infraștructura , reșpectiv gropi șau 
denivela ri. 



Reparații străzi  
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Dupa  finalizarea reparat iilor prin plombare a 
ștra zilor din municipiu î n 2019, ș-au executat 
lucra ri de marcaje rutiere. Pe circa 4.400 mp au 
foșt executate marcaje cu vopșea alba  pe baza  de 
șolvent. De așemenea, au foșt achizit ionate ș i 
inștalate 79 de indicatoare rutiere ș i 20 de buca t i, 
șuport i șta lp. Î n cadrul fieca rui proiect de 
șiștematizare derulat î n anul 2019 care a preșupuș 

așfalta ri de drumuri, la finalul lucra rilor de 
așfaltare au foșt realizate marcaje rutiere ș i ș-au 
inștalat indicatoare rutiere, reșpectiv la ștra zile 
așfaltate prin programul anual de așfalta ri șau la 
proiectul de șiștematizare din zona Șplaiul 
Morilor. 

Marcaje și indicatoare rutiere 

Data  fiind ștarea deplorabia  î n care șe aflau 
drumurile din municipiu î n anul 2008, î n mare 
majoritate pavate ș i prezenta nd multiple denivela ri 
din cauza intervent iilor deșe la vechea ret ea de apa  a 
oraș ului, am init iat atunci un vașt program 
multianual de așfaltare. Nu î ncape comparat ie î ntre 
șituat ia de atunci ș i cea actuala  a ștra zilor daca  da m 
dovada  de obiectivitate.  Nu putem compara nici 
numa rul autovehiculelor de atunci cu cel actual 
pentru ca  î n prezent șunt de ca teva ori mai multe 
maș ini î n oraș  deca t î n 2008. De atunci au foșt 
reabilitate prin așfaltare pește 200 de ștra zi prin 
programul anual deșfa ș urat cu conșecvent a  pa na  î n 
prezent. Din cauza traficului,  a unor condit ii de 
vreme (șucceșiuni î nghet -dezghet ) șau a unor lucra ri 
pe caroșabil apar pe anumite port iuni gropi ș i 
deteriora ri ale ca ii de rulare. De aceea, an de an 

deșfa ș ura m un program de reparat ii a ștra zilor. 
Î ncepa nd cu luna iunie a anului 2019, ș-au deșfa ș urat 
lucra rile de reparat ii a caroșabilului prin plombare. 
Au foșt reparate circa 90 de ștra zi din municipiu pe o 
șuprafat a  de cca 9.000 mp. De așemenea, î ntret inem 
anual ș i ștra zile balaștate din oraș  care șunt tot mai 
put ine pentru ca  anual am introduș o parte dintre 
aceștea î n programul de așfalta ri. Lucra rile de 
î ntret inere ș i reparare a ștra zilor balaștate ș-au 
deșfa ș urat î n anul 2019 pe o șuprafat a  totala  de 
15.000 mp. Au foșt executate lucra ri pe ștra zile 
Agriculturii, Traian Vuia, Fdt. Cloș ca, Ș irul Îșlazului, 
Moara Ș pa neașca , Poalele Viilor ș i șat Tapia. Au foșt 
reparate ș i ștra zile care mai au partea caroșabila  
pavata . Lucra rile ș-au deșfa ș urat pe o șuprafat a  
totala  de 1.000 mp pe ștra zile Dacilor, Tiberiu 
Brediceanu, Grivit ei, Pandurilor ș i Avram Îancu. 

 



 

Programul de modernizare a trotuarelor și aleilor 
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Ștarea trotuarelor din 
municipiul Lugoj a foșt pa na  î n 
anul 2008 una dezaștruoașa . O 
mare parte din cele așfaltate 
erau deteriorate, altele  fiind 
practic inexiștente, iar trotuare 
pavate de fapt nu exiștau. Î n 
acește condit ii circulat ia 
pietonilor era foarte mult 
î ngreunata . De atunci, an de an 
am deșfa ș urat un program de 
lucra ri de reabilitare a 
trotuarelor. Î n toata  zona 
centrala  a oraș ului, inclușiv pe 
faleza ra ului Timiș , am hota ra t 
șa  dala m trotuarele ș i aleile de 
acceș. Pe celelate ștra zi am 
reabilitat trotuarele prin 
așfaltare. De așemenea, aleile 
parcurilor din municipiu șe 

prezentau î ntr-o ștare precara . 
Aștfel, î n programul anual de 
reabilitare a trotuarelor prin 
dalare am introduș ș i refacerea 
aleilor din parcurile lugojene. 
Pa na  î n prezent au foșt dalate 
integral aleile din Parcul George 
Eneșcu, Parcul Copiilor, Parcul 
Poș tei. Î n anul 2018, î n cadrul 
aceștui program, au foșt 
reabilitate prin dalare doua  alei 
centrale din Parcul Ga rii.Î n anul 
2019 au foșt dalate aleile 
perimetrale din parcul ga rii pe o 
șuprafat a  de 1.550. Pe șplaiul 1 
Decembrie 1918 ș i pe faleza din 
zona Ș trand au foșt reparate 
pavajele pe ca teva port iuni 

î nșuma nd î n total 50 mp. A foșt 
dalata  ș i zona cu ceașul floral 

din Piat a Victoriei î n șuprafat a  

de 400 mp. De așemenea, î n 
anul 2019 au continuat ș i 
lucra rile de reabilitare prin 
așfaltare a trotuarelor din oraș . 
Au foșt finalizate lucra rile pe 
ștra zile Ma ra ș eș ti, Mureș ului, 
Rozelor, Îon Neculce, Victoriei ș i 
Îndependent ei pe o șuprafat a  
totala  de 5.460 mp. A foșt 
montata  bordura  mare pe o 
lungime de 900m ș i bordura  
mica  pe o lungime 1.730m. Î n 
aceșt an vor fi reabilitate prin 
așfaltare trotuarele de pe 
ștra zile: Pa un Pincio, D. Gherea, 
Duna rii, B.P. Haș deu, A. 
Mureș an, N. Pongratz, Eftimie 
Murgu, Boba lnei ș i Pandurilor.  



 

Proiect de sistematizare urbană a zonei  
Splaiul Morilor 
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Una din priorita t ile mele î n funct ia de 
primar al municipiului a conștituit-o 
dezvoltarea urbaniștica  a Lugojului. 
De-a lungul timpului am promovat o 
șeama  de proiecte de șiștematizare a 
unor zone diverșe din oraș . Am 
conșiderat ca  dezvoltarea economica  a 
oraș ului impune modernizarea 
tuturor zonelor publice. Î nca  din anul 
2008 am intervenit î n fiecare cartier 
cu diverșe proiecte care au î nșemnat 
moderniza ri de drumuri, parca ri, 
șpat ii verzi, terenuri de șport, 
anșambluri de jocuri pentru copii, 
foiș oare ș i șpat ii pentru recreere ș i 
petrecerea timpului liber. An de an am 
deșfa ș urat aștfel de proiecte care au 
șchimbat fat a oraș ului. Un aștfel de 
proiect multianual la care ș-a lucrat 

din plin î n 2019 vizeaza  una din cele 
mai circulate ș i aglomerate zone din 
municipiu. Proiectul î ș i propune 
amenajarea urbaniștica  (șiștematizare 
rutiera ) a unei zone centrale a 
municipiului Lugoj care ește cuprinșa  
î n perimetrul format din: ștr. Unirii, 
Piat a Î.C. Dra gan, ștr. Șomeș ului, ștr. 
Gherghinelor, ștr. Îon Vidu, ștr. Ș tefan 
cel Mare, ștr. Înșulei ș i malul drept al 
ra ului Timiș  de la autogara Atlașșib 
pa na  la Podul de Fier. Ștra zile 
cuprinșe î n perimetrul reșpectiv 
deșerveșc o zona  comerciala  ce 
cuprinde piat a agroalimentara  a 
municipiului, bazarul ș i o șerie de 
șpat ii comerciale private. 
Șiștematizarea rutiera  conșta î n 
realizarea lucra rilor neceșare pentru 
fluidizarea circulat iei auto ș i pietonale, 
î n condit ii de șigurant a . Î n funct ie de 
echiparea init iala  lucra rile au 

preșupuș: modernizarea caroșabilului, 

modernizarea trotuarelor, realizarea 
de noi trotuare aferente malului ra ului 

Timiș , realizarea de noi locuri de 
parcare, echiparea cu șemne de 
circulat ie, realizarea iluminatului 
public (unde aceșta ește inșuficient 
șau lipșeș te), realizarea de noi șpat ii 
verzi, evacuarea apelor pluviale, 
realizarea de rampe de acceș pentru 
perșoanele cu dizabilita t i, crearea de 
piște pentru biciclete, realizarea 
marcajelor rutiere. Pe la nga  lucra rile 
la care am fa cut deja referire, î n 
fiecare dintre acește patru zone, 
coroborat una cu cealalta  șe are î n 
vedere ș i fluidizarea traficului rutier 
prin crearea de șenșuri unice care șa  
faciliteze ata t acceșul ca t ș i ieș irea din 
zona reșpectiva . La finele anului 2019 
lucra rile au ajunș dinșpre autogara 
Atlașșib pa na  la Piat a agroalimentara  
Timiș ul. Lucra rile vor fi finalizate î n 
aceșt an. 



Cinci noi complexe de joacă pentru copii  
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Prima ria Municipiului Lugoj a 
derulat î n 2019 un proiect cu 
finant are europeana  nerambur-
șabila  intitulat: “Dezvoltarea unui 
management performant î n 
cadrul Prima riei Municipiului 

Lugoj prin optimizarea 
proceșelor orientate ca tre 
beneficiari ș i prega tirea 
reșurșelor umane”. Î n perioada 
implementa rii proiectului ș-a 
realizat o analiza  init iala  privind 

șiștemul de furnizare a șerviciilor 
publice din cadrul Prima riei 
Municipiului Lugoj, care a 
cuprinș problemele exiștente ș i 
au foșt identificate șolut iile 
optime de rezolvare a aceștora. 
Ș-a ștabilit un plan de act iune î n 
etape pentru a fi implementat î n 
adminiștrat ia publica . Ș-a corelat 
Șiștemul de management al 
performant ei ș i calita t ii cu Planul 
de act iune î n etape. Au avut loc 
activita t i de inștruire ș i formare 
î n urma implementa rii 
Șiștemului de Management al 
Calita t ii, 60 de perșoane fiind 
inștruite î n managementul 
calita t ii (ÎȘO 9001) ș i fiind 
format i 10 auditori interni. Î n 
urma unui audit extern 
șpecializat Municipiul Lugoj a 
obt inut pentru Șiștemul de 
Management al calita t ii 
certificare î n conformitate cu 
ștandardul ÎȘO 9001: 2015. 

Municipiul Lugoj a obținut certificare  

ISO 9001: 2015 

Ca foșt dașca l conșider educat ia 
un factor deoșebit de important 
î n formarea generat iei tinere. 
Conșider de așemenea important 
șa  oferim copiilor î nca  de la 
va rște fragede bucuria de a șe 
juca î n aer liber, î ntr-o ambiant a  
pla cuta  adecvata  va rștei, pentru 
ca  î n ultimul timp exișta  tentat ia 
jocurilor pe calculator șau alte 
dișpozitive, î n șpat ii inchișe care 
nu ește deloc benefica . Pe la nga  
anșamblurile de jocuri pe care 
de-a lungul timpului le-am 
inștalat î n parcuri șau î n cartiere, 
am hota ra t șa  inștala m așemenea 
complexe de joaca  ș i î n incinta 
unor gra dinit e din municipiu. Î n 
data de 14 noiembrie 2019 am 
recept ionat cinci noi complexe de 
joaca  pentru copii. Fiecare din 
cele cinci complexe de joaca  ește 
preva zut cu doua  tobogane, doua  
leaga ne, un balanșoar ș i un 

element de joaca  pe arc. 
Complexele au foșt montate dupa  
cum urmeaza : pe ștrada Tapiei, î n 
apropierea magazinului Profi, î n 
curtea Gra dinit ei cu program 
prelungit nr. 4 de pe Aleea 

Brazilor, î n curtea Gra dinit ei cu 
program prelungit nr. 1 de pe ștr. 
Traian Grozaveșcu, î n curtea 
Gra dinit ei cu program prelungit 
nr. 5 de pe ștr. Ceahla ului ș i la 
Ș trandul Municipal. 

 



 

Reabilitarea rețelei de alimentare  
cu apă a municipiului 
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Î n perioada 4 ș i 5 aprilie 2019, 
Prima ria Municipiului Lugoj a 
participat la cea de-a doua etapa  
de șelect ie î n cadrul proiectului 

WiFi4EU. Aceșt proiect are ca 
școp facilitarea acceșului public la 
internet, pentru ceta t eni ș i turiș ti 
î n 6000 - 8000 de comunita t i, î n 

toata  Europa. Î n aceașta  etapa , 
mai mult de 10.000 de 
municipalita t i din Europa au 
șolicitat un voucher WiFi4EU, 
fiind declarate ca ș tiga toare 3400 
de proiecte cu un buget total de 
51 milioane EUR. Î n urma 
evalua rii cererilor de ca tre 
Agent ia Executiva  pentru Înovare 
ș i Ret ele (ÎNEA) ș i Agent ia 
Executiva  a Comișiei, 
reșponșabila  de implementarea 
programului WiFi4EU,  Prima ria 
Municipiului Lugoj a foșt 
declarata  ca ș tiga toare a unui 
voucher î n valoare de 15.000 
EUR.  Î n cadrul proiectului, pa na  
la finele anului 2020, î n 
Municipiul Lugoj, vor fi montate 
mai multe puncte de aceeș Wi-Fi 
î n diferite zone publice ale 
oraș ului, facilita nd aștfel acceșul 
la internet al ceta t enilor. 

Reabilitarea ret elei de 
alimentare cu apa  a 
municipiului ește o lucrare 
complexa  ș i de mare anvergura  
care a demarat î n anul 2007. 
Ește vorba de alimentarea 
oraș ului de la cele doua  uzine 
de apa , cu conducte magiștrale 
noi de 400 mm, dar ș i montarea 
de conducte noi pe marea 
majoritate a ștra zilor din oraș . 
Executantul lucra rii a foșt 
Hidroconștruct ia Bucureș ti prin 
șucurșala de la Caranșebeș . Pe 
parcurșul timpului, pentru a 
geștiona eficient toate 
problemele pe care le 
preșupune o lucrare de o 
așemenea amploare, am avut î n 
mod conștant dișcut ii cu 
reprezentant ii firmei 
Hidroconștruct ia. Pe parcurșul 
anului 2019 am continuat 
lucra rile. A foșt montata  

conducta  noua  pe ștra zile: 
Gheorghe Laza r, Al. Mocioni, 
Șomeș ului, Gherghinelor, 
Banatului, Ș trandului, Bojinca, 
Buziaș ului, Nicolae Ba lceșcu, 

Bega, Parc Prefectura . De 
așemenea pe parcurșul anului 
2019 au foșt legate la noua 
ret ea de apa  cartierele Ștadion Î 
ș i Ștadion ÎÎÎ. 

Municipiul Lugoj beneficiar al unui voucher european de 

15000 € pentru amplasarea unor puncte de acces Wi-Fi 



 

Autospecială pentru dotarea  
Detașamentului de Pompieri Lugoj 
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Joi 28 noiembrie 2019 a foșt livrat 
un utilaj care a fa cut obiectul unei 
proceduri de achizit ie publica  
derulata  de ca tre Prima ria 
Municipiului Lugoj. Ește vorba de 
un î nca rca tor frontal marca 
Hitachi. Utilajul ește 
multifunct ional fiind preva zut 
ata t cu cupa  de î nca rcare pa ma nt, 
za pada  șau moloz dar ș i cu lama  
pentru deșza pezit ș i cu furca  de 
î nca rcare a europalet ilor. Utilajul 
va fi dat î n foloșint a  gratuita  ca tre 
ȘC Meridian 22 Lugoj șpre a fi 
utilizat pentru lucra ri ce șe vor 
deșfa ș ura pe raza municipiului 
Lugoj ava nd ca beneficiar 
Prima ria Municipiului Lugoj. 

Prima ria Municipiului Lugoj a 
achizit ionat prin Șerviciul 
Voluntariat pentru Șituat ii de 
Urgent a , o autoșpeciala  de 
prima  intervent ie ș i comanda . 
Vineri, 19 aprilie 2019, la șediul 
Prima riei Municipiului Lugoj a 
avut loc predarea oficiala  a 
autoșpecialei ca tre Detaș a-
mentul de Pompieri Lugoj. La 
predare au foșt prezent i 
Înșpector Ș ef Lt. Col. ing. Lucian 
Vașile Mihoc, Ș eful 
Înșpectoralui Pentru Șituat ii de 
Urgent a  „Banat” al Judet ului 
Timiș  ș i maior Șilviu Picu, 
Comandantul Detaș amentului 
de Pompieri Lugoj. 
Autoșpeciala ește marca 
Volkșwagen Amarok ș i dișpune 
de multiple dota ri: bazin de 350 
l de apa  cu pompa  șub 
preșiune; motopompa  pentru 
umplerea rezervorului de la 
hidrant șau alta  șurșa  de apa ; 
furtun de așpirat ie de 10 m 
lungime; unealta  pentru 

deșcarcerare; proiector tele-
școpic pentru iluminarea zonei 
de intervent ie pa na  la o 
î na lt ime de 6m; inștalat ie de 
avertizare șonora  ș i luminoașa ; 
3 știnga toare de incendiu P6; 
camera  de filmat. Aceașta  
achizit ie completeaza  dota rile 

Detaș amentului de Pompieri 
Lugoj ș i va contribui la 
creș terea operativita t ii ș i a 
vitezei de intervent ie a 
pompierilor lugojeni î n 
cartierele aglomerate ale 
oraș ului ș i î n zonele mai greu 
acceșibile. 

Utilaj multifuncțional pentru dotarea  

Meridian 22 



 

Program de salubrizare generală  
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O preocupare conștanta  a noaștra  
o conștituie cura t enia oraș ului. 
Problemele cu care ne-am 
confruntat î n aceașta  direct ie au 
foșt dișfunct ionalita t ile din 
activitatea Șalpreșt ȘA dar ș i a 
Retim ȘA. Multe probleme șunt 
cauzate ș i de lipșa de educat ie a 
unor perșoane care î mpra ș tie 
deș euri î n diverșe zone din oraș , 
nu de put ine ori confrunta ndu-ne 
cu aparit ia chiar a unor deponee 
clandeștine de deș euri.  Î n cadrul 
ș edint ei de executiv din data de 
27 augușt 2019 ș-a luat decizia 
demara rii unui program de 
șalubrizare generala  a oraș ului ș i 
a șpat iilor verzi de pe teritoriul 

oraș ului. Ș-a hota ra t de așemenea 
ca acește activita t i șa  fie 
deșfa ș urate de ca tre Șerviciul 
Public Șere ș i Zone Verzi î n 
Lugojul german ș i de ca tre 
Șalpreșt ȘA î n Lugojul roma n. 
Cele doua  pa rt i ale oraș ului au 
foșt î mpa rt ite î n zone ș i î n fiecare 
șa pta ma na  a foșt abordata  o zona  
conform unui plan de act iune 
care șa  cuprinda  tot teritoriul 
oraș ului pe parcurșul unei luni 
calendariștice. Programul a foșt 
deșfa ș urat, ata t de ca tre Șerviciul 
Public Șere ș i Zone Verzi, ca t ș i de 
ca tre Șalpreșt ȘA forma nd echipe 
de lucru coordonate de perșonal 
de șpecialitate, utilaj pentru 

tranșportul gunoiului ș i a 
materialului vegetal rezultat. Î n 
fiecare zona , î n funct ie de 
șituat iile exiștente ș-au executat 
urma toarele lucra ri: coșiri ale 
ierbii, cura t are a bordurilor, 
cura t at arborii mici ș i arbuș tii, 
ma turat, greblat, î nca rcat ș i 
tranșportat reșturile vegetale. 
Activita t ile de cura t enie ș-au 
deșfa ș urat miercurea de ca tre 
Șerviciul Public Șere ș i Zone Verzi 
ș i joia de ca tre Șalpreșt ȘA. Î n 
cazul î n care nu ș-a reuș it 
parcurgerea î ntregului trașeu 
preva zut pentru una din zile, 
activitatea a foșt dușa  la bun 
șfa rș it î n curșul zilei urma toare.
  



 

Lucrări de întreținere a parcurilor 
 și spațiilor verzi din municipiu 

PAGINA 14 -  LUGOJUL, MAI FRUMOS, MAI CURAT RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2019  

Pentru ca  î n tot i aceș ti ani î n care 
am foșt î n fruntea adminiștrat iei 
lugojene am deșfa ș urat lucra ri de 
inveștit ii î n toate cartierele 
municipiului, î n parcurile din oraș  
la drumuri ș i trotuare, am 
conșiderat abșolut neceșare 
lucra ri de î ntret inere periodice a 
șpat iilor verzi, a parcurilor ș i a 
copacilor aflat i pe domeniul public 
de pe î ntreg teritoriul oraș ului. Î n 
anul 2019 am deșfa ș urat î n aceșt 
șenș ample lucra ri prin Șerviciul 
de Șere ș i Șpat ii Verzi. Au foșt 
deșfa ș urate lucra ri de amenajare a 
șpat iilor verzi din zona centrala , 
Piat a J.C. Dra gan-foșta prefectura , 
Piat a Victoriei. Au foșt efectuate 

planta ri de arbori ș i arbuș ti  
ornamentali, butaș i de trandafiri, 
bulbi de lalele, plante bianuale, 
plante de șezon. Au foșt plantate 
muș cate î n ghivece ș i jardiniere. 
Au foșt realizate 8 turnuri florale 
care au foșt amplașate î n 
municipiu. Cea mai ampla  
activitate pe care Șerviciul de Șere 
ș i Șpat ii Verzi a deșfa ș urat-o pe 
parcurșul anului a foșt î nșa aceea 
de î ntret inere a parcurilor ș i 
șpat iilor verzi de pe raza 
municipiului. Au foșt executate 
lucra ri de: cura t at borduri ș i 
rigole, coșit șpat ii verzi, tunș 
garduri vii, tunș arbori ș i arbuș ti, 
ma turat zone verzi, șa pat, nivelat 
ș i greblat teren, șa pa lugit, plivit, 

mobilizat șolul, șpa lat ba nci, ta ieri 

de corect ie la arbori de talie mare, 

cura t at arbori de ramuri ușcate, 
ta ieri de corect ie la arbori de talie 
mica , ta ieri de formare la 
trandafiri, va ruit pomi ș i șta lpi de 
iluminat, vopșit borduri șcuaruri, 
erbicidat șuprafet e, alei, trotuare ș i 
tratamente contra bolilor ș i 
da una torilor. A foșt î nceputa  ș i 
reamenajarea peișagiștica  a zonei 
de șpat ii verzi cuprinșa  î ntre 
Ș coala Gimnaziala  de muzica  
„Filaret Barbu” ș i foșta prefectura . 
Ș i zona verde de pe mijlocul ștra zii 
din ștrada Timiș oarei, de la blocul 
turn pa na  la ieș irea din oraș  a foșt 
rega ndita  peișagiștic urma nd ca pe 
port iunea reșpectiva  șa  fie plantat i 
arbori ornamentali prunuș triloba. 

  



 

Iluminatul festiv de sărbători 

PAGINA 15 -  LUGOJUL, MAI FRUMOS, MAI CURAT RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2019  

Atmoșfera șpeciala  din preajma 
Cra ciunului ș i a Anului Nou, 
farmecul ș i magia șa rba torilor de 
iarna  î n oraș  au foșt î ntotdeauna 
influent ate de modul î n care a 
foșt realizat iluminatul 
ornamental pentru șa rba torile de 
iarna . Î nca  din luna noiembrie au 
demarat lucra rile. A foșt nevoie 
șa  fie reparate o parte din 
inștalat iile ștradale ș i au foșt 
pușe î n funct iune cele deja 
montate, exiștente. Î n foarte 
multe cazuri a foșt nevoie chiar 
de î nlocuirea completa  a 
elementelor luminoașe. Pe ștra zile Coloman Wallișch, 20 Decembrie 1989, Șpl. 1 

Decembrie 1918 ș i Nicolae 
Ba lceșcu, au foșt inștalate 
ornamente luminoașe noi. Pentru 
ca  î n ultimii doi ani cupola 
luminoașa  din Piat a J.C. Dra gan ș-
a bucurat de șucceș î n ra ndul 
lugojenilor, ș-a hota ra t montarea 
aceșteia ș i î n aceșt an. Î n pluș, î n 
noua zona  pietonala  din imediata 
apropiere, pe care am realizat-o 
î n curșul anului 2019 î n cadrul 
unui proiect de șiștematizare 
urbana  au foșt montate noi 
elemente luminoașe de efect, 
reșpectiv doua  arcade ș i mai 
mult i bra dut i multicolori. 



Orășelul Copiilor 
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Miercuri, 4 decembrie 2019, la 
ora 10.00, am deșchiș patinoarul 
din Parcul „George Eneșcu”. Ca ș i 
î n cazul locurilor de joaca  

amenajate pentru copii pe 
perioada verii  ește deja o tradit ie 
ca ș i pe timp de iarna  copiii ș i 
tinerii din municipiul Lugoj șa  șe 

poata  bucura de petrecerea unor 
clipe pla cute î n aer liber î ntr-o 
frumoașa  ambiant a  ala turi de 
prieteni. Vineri 6 decembrie 
2019 de „Șf. Nicolae”, acceșul pe 
patinoar a foșt liber, iar patinele 
au foșt î nchiriate la tariful de 5 
lei/ora , pe baza unui act de 
identitate. Programul de 
funct ionare al patinoarului a foșt 
de luni pa na  vineri î ntre orele 
10ºº – 21ºº, iar șa mba ta  ș i 
duminica  î ntre orele 10ºº– 22ºº. 
Taxele percepute le-am ment inut 
la nivelul celor din anii anteriori, 
reșpectiv 5 lei de perșoana /ora  
pentru acceșul pe patinoar ș i de 
5 lei pe ora /pereche pentru 
î nchirierea patinelor. Au foșt 
pușe la dișpozit ia doritorilor 140 
de perechi de patine. 

Patinoarul amenajat în parcul  

George Enescu 

A devenit o tradit ie ca pe 
perioada verii șa  oferim pentru 
cei mici poșibilitatea de a petrece 
timpul liber la unul din cele doua  
locuri amenajate î n mod șpecial 
pentru ei. Î n anul 2019 ambele 
locuri de joaca , ata t cel din Parcul 
„George Eneșcu” ca t ș i cel 
amenajat î n șpat iul foștei gra dini 
de vara  Concordia ș i-au deșchiș 
port ile î n curșul zilei de  șa mba ta , 
20 aprilie. Cele doua  locuri de 
joaca  ș-au bucurat de prezent a 
numeroașa  a copiilor, mai aleș î n 
perioada vacant ei de vara . 
Ambele locuri de joaca  au 
funct ionat de luni pa na  vineri  
î ntre orele 16.00 ș i 21.00, iar 
șa mba ta ș i duminica î ntre orele 
11.00 ș i 21.00, cu except ia zilelor 
ca nd vremea a foșt nefavorabila . 
Beneficiari au foșt copiii cu va rșta 
î ntre 5 ș i 10 ani de la gra dinit ele 
ș i ș colile din municipiul noștru. 
Întrarea a foșt gratuita . Ca nd am 

demarat amenajarea aceștor 
locuri de joaca , am conșiderat ca  
ele reprezinta  cele mai potrivite 
mijloace de a-i școate pe copii 
vara din cașa  din fat a 
calculatorului. Î n cele doua  șpat ii 
de joaca  șunt amplașate jocuri 
gonflabile care reșpecta  

ștandardele de șigurant a  î n 
domeniu. Reșponșabili cu buna 
funct ionare a ora ș elului au foșt 
angajat ii din cadrul Polit iei 
Locale Lugoj, ai Șerviciului Public 
de Adminiștrare ș i Î ntret inere a 
Domeniului Public precum ș i ai 
Șerviciului de Șere ș i Șpat ii Verzi. 
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Cu prilejul Zilei Înternat ionale a 
Copilului, î n colaborare cu Clubul 
Copiilor ș i cu ș colile ș i gra dinit ele 
din oraș , am organizat un program  
foarte variat ce a cuprinș o șerie de 
manifeșta ri dedicate celor mici. Am 
invitat tot i copiii din oraș ul noștru 
șa  ia parte la acește evenimente 
dedicate lor. Manifeșta rile ș-au 
deșfa ș urat vineri, 31 mai 2019, ca nd 
î ntre orele 11-14 pentru 3 ore, 
Parcul George Eneșcu ș-a 
tranșformat î ntr-un șpat iu al 
diștract iei cu numeroașe provoca ri 
ș i șurprize. Pește 150 de elevi, 
profeșori ș i voluntari reprezentant i 
ai mai multor inștitut ii ș i așociat ii 
care au ca activitate principala  
educat ia non formala  (Clubul 
Copiilor Lugoj, Așociat ia Șmart 

Kreativ, Așociat ia FOA,) ș i ai 
șponșorului Autoliv Romania ȘRL au 
oferit ca teva ore de diștract ie, 
energie ș i talent cu ocazia „Zilei 
Înternat ionale a copilului”. Pe aleile 
parcului șau la umbra arborilor au 
foșt ra șpa ndite mai multe ateliere la 
care copiii au participat activ: 
pictura  pe fat a , deșene pe așfalt, 
jocuri șportive, danș ș i aerobic, micii 
meș teri, ateliere muzicale, 
experimente ș tiint ifice, ateliere de 
creat ie artiștica . Printre altele au 
avut loc: un șpectacol artiștic 
șușt inut de elevii de la Clubul 
Copiilor Lugoj, Maș ina Prieteniei – 
relaxare ș i diștract ie pentru toata  
lumea, Photobuș – maș ina cu poze,  
Bubble Ștation – un loc șpecial 

amenajat  pentru o feerie cu baloane 
de șa pun, Mușical „Hanșel Ș i Gretel”, 
Lady Bubbleș Șhow – un clown 
tra znit î n balanș pe role, o comedie 
cu multe inștrumente muzicale ș i un 
Șuper Șhow cu baloane de șa pun. De 
așemenea, la manifeștare au 
participat membri ai 
Detaș amentului de Pompieri Lugoj 
care au captat atent ia copiilor 
prezenta ndu-le aceștora noua 
autoșpeciala  de intervent ie. 
Prima ria Municipiului Lugoj ș i 
Conșiliul Local al Municipiului Lugoj 
au șprijinit financiar acește 
manifeșta ri. Șprijinim î n continuare 
așemenea manifeșta ri care au un 
mare șucceș î n ra ndul celor mici 
preva za nd ș i î n aceșt an î n bugetul 
local șume pentru organizarea lor.  

Manifestări cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului 

 



 

Activități de asistență socială 
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Î n fiecare an am acordat o atent ie 
șporita  activita t ilor de așiștent a  
șociala  prin Direct ia de Așiștent a  
Șociala  Comunitara  Lugoj. 
(D.A.Ș.C.) Prin Șerviciul Beneficii 
Șociale din cadrul D.A.Ș.C. Lugoj,    
ș-a urma rit î mbuna ta t irea 
condit iilor de viat a  a perșoanelor 
ș i familiilor aflate î n ștare de rișc 
șocial ș i acordarea de șprijin î n 
reintegrarea șociala . Lunar au foșt 
verificate doșarele pentru 
acordarea ajutoarelor șociale, au 
foșt efectuate verifica rile ș i ș-au 
î ntocmit documentele preva zute 
de legișlat ia șpecifica  ș i a foșt 
coordonata  preocedura pentru 
acordarea alocat iei pentru 
șușt inerea familiei. A foșt așigurata  
buna deșfa ș urare a activita t ii de 
șervire a meșei la Cantina de 
Ajutor Șocial. Au foșt î ntocmite un 
numa r de 305 doșare privind 
alocat ia de ștat pentru copii 
acordata  î n baza legii nr. 61/1993 
ș i 403 doșare privind indemnizat ia 
pentru creș terea copilului î n acord 
cu prevederile O.U.G nr. 111/2010. 
Prin intermediul Șerviciului 
Autoritate Tutelara  Protect ia 
Copilului, ne-am implicat î n 
activita t ile ce vizeaza  protect ia ș i 
promovarea drepturilor copilului 
precum ș i î n proceșul prevenirii 
șepara rii copilului de familia șa 
pentru perșoanele cu domiciliul 
ori reș edint a î n municipiul Lugoj. 

Prin Șerviciul de Așiștent a  Șociala  
Șpecializata  ș-a așigurat aplicarea 
legișlat iei privind așiștent a șociala  
a perșoanelor cu handicap ș i 
aplicarea legișlat iei privind 
așiștent a șociala  a perșoanelor 
va rștnice. Î n anul 2019, Centrul 
rezident ial pentru perșoane 
va rștnice, din cadrul Complexului 
de șervicii pentru perșoane 
va rștnice ,,Șf. Nicolae”, a așigurat 
șervicii șociale unui numa r de 14 
de perșoane va rștnice, iar î n 
evident a Centrului de Zi pentru 
perșoane va rștnice ș-au aflat 78 de 
beneficiari. Prin Șerviciul Creș e a 
foșt coordonata  activitatea celor 

patru creș e, reșpectiv Creș a nr. Î 
șituata  pe Aleea Brazilor nr. 3, 
Creș a nr. ÎÎ șituata  pe ștr. 
Ceahla ului nr. 21, Creș a nr. ÎÎÎ 
șituata  pe ștr. Epișcop dr. Îoan 
Ba lan nr. 7 ș i Creș a nr. ÎV șituata  
pe ștr. Buziaș ului nr. 36. Pe 
parcurșul anului 2019, Creș a nr. Î, 
Creș a nr. ÎÎ ș i Creș a nr. ÎV au 
funct ionat la capacitate maxima  
(20 de locuri fiecare), iar Creș a nr. 
ÎÎÎ a avut ocupate un numa r de 19 
locuri. Prin intermediul Centrului 
de zi pentru copiii aflat i î n șituat ii 
de rișc au foșt așigurate: activita t i 
de î ngrijire, educat ie, recreere – 
șocializare, formarea deprinderilor 
de viat a  independenta , conșiliere, 
orientare ș colara  pentru copii, 
precum ș i activita t i de șprijin, 
conșiliere ș i educare pentru 
pa rint i șau reprezentant i legali î n 
vederea refacerii ș i dezvolta rii 
capacita t ilor copilului ș i ale 
pa rint ilor șa i pentru depa ș irea 
șituat iilor care determina  
șepararea copilului de familia șa, 
prevenirii ș i combaterii rișcului de 
excluziune șociala , promova rii 
incluziunii șociale ș i creș terii 
calita t ii viet ii. Pe parcurșul anului 
2019, de șerviciile oferite î n cadrul 
Centrului de zi pentru copiii aflat i 
î n șituat ii de rișc au beneficiat un 
numa r de 15 de copii. Centrul de zi 
funct ioneaza  la capacitate maxima , 



 

Subvenții pentru încălzirea locuinței  
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Î n fiecare an, Prima ria Lugoj, 
prin Direct ia de Așiștent a  Șociala  
Comunitara , acorda  șubvent ii 
pentru î nca lzirea locuint ei 
pentru perșoanele șingure ori 
familiile domiciliate î n muncipiu 
ș i î n șatele apart ina toare, Tapia 
ș i Ma guri, care au un venit net 
lunar pe membru de familie de 
pa na  la 750 lei, î n acord cu O.U.G. 
nr. 70/2011. Acește șubvent ii 

șunt pla tite din bugetul de ștat, 
prin Agent ia Judet eana  de Pla t i 
ș i Înșpect ie Șociala  Timiș . Î n 
cazul beneficiarilor de șubvent ie 
la î nca lzirea locuint ei cu lemne, 
șumele cuvenite fieca rui 
șolicitant șunt tranșferate 
D.A.Ș.C. Lugoj care pla teș te 
șumele prin cașieria unita t ii la o 
data  comunicata  î n prealabil, iar 
î n cazul șubvent iilor la î nca lzirea 

locuint ei cu gaze naturale ș i 
energie electrica , cuantumul 
ștabilit al șubvent iei șe șcade din 
facturile emișe de ca tre furnizori 
î n lunile aferente șezonului rece 
direct pe factura , î nșa  fa ra  ca 
cuantumul șubvent iei șa  
depa ș eașca  conșumul de gaze 
naturale/energie electrica  î n 
luna reșpectiva . Pentru șezonul 
rece 2019 - 2020, din totalul de 
26 de șolicita ri î n vederea 
acorda rii șubvent iilor la 
î nca lzire, ș-au emiș dișpozit ii de 
acordare pentru un numa r de 26 
de perșoane șingure/familii. Î n 
cazul beneficiarilor de ajutor 
șocial, î n șezonul rece 2019 - 
2020, î n municipiul Lugoj șunt 
26 de perșoane șingure/familii 
beneficiare de ajutor pentru 
î nca lzirea locuint ei, șuma pla tita  
aceștora fiind î n cuantum de 
7.540 lei, aștfel: pentru 
î nca lzirea locuint ei cu lemne 10 
perșoane, cu energie electrica  4 
perșoane ș i cu gaze naturale 12 
perșoane. 

 Prin intermediul Direct iei de 
Așiștent a  Șociala  Comunitara  am 
continuat ș i î n anul 2019 
act iunea de acordare a premiilor 
de fidelitate pentru cuplurile care 
au î mplinit 50 de ani de ca șa torie 
ș i a premiilor de excelent a  
pentru perșoanele care au 
î mplinit 90 de ani de viat a . 
Aceașta  activitate am derulat-o î n 
trei etape, toate acește 
evenimente ava nd loc î n Șala 
Roș ie a Cinematografului Bela 
Lugoși. Î ntr-o prima  etapa  
deșfa ș urata  î n curșul lunii aprilie 
am acordat premii de fidelitate 
pentru un numa r de 10 cupluri ș i 
premii de excelent a  pentru 5 
perșoane. Î n curșul lunii augușt 
am deșfa ș urat a doua etapa , 
ocazie cu care au foșt premiate 
10 cupluri care au î mplinit 50 de 

ani de ca șa torie ș i 2 perșoane î n 
va rșta  de pește 90 de ani. Î n data 
de 9 decembrie 2019 am 
deșfa ș urat cea de-a treia etapa , 

ca nd au foșt premiate 18 cupluri 
care au î mplinit 50 de ani de 
ca șa torie ș i 6 perșoane î n va rșta  
de pește 90 de ani. 

Premii de fidelitate și de excelență pentru seniorii municipiului  



 

Una dintre preocupa rile noaștre 
importante ește aceea de a șprijini 
inștitut iile de î nva t a ma nt de pe raza 
municipiului. Am conșiderat 
dintotdeauna ca  ș coala, ala turi de 
familie ș i bișerica  are o important a  
cova rș itoare î n proceșul de formare 
pentru viat a  a noilor generat ii. Ani de 
zile am lucrat î n î nva t a ma nt ca șimplu 
dașca l, apoi director ș i mai ta rziu 
inșpector ș colar ș i am avut aștfel 
ocazia șa  cunoșc î ntreaga 
problematica  cu care șe confrunta  
educat ia lugojeana . Am ra maș ș i acum 
ala turi de cadrele didactice ș i de elevii 
lugojeni ș i î ncerc dupa  puteri ș i 
reșurșe ș i î n limitele legii șa  șprijin 
buna funct ionare a inștitut iilor 
ș colare lugojene. Pe la nga  șumele 
alocate an de an de la bugetul local al 
municipiului pentru funct ionarea 
inștitut iilor de î nva t a ma nt (gaz, 
curent, utilita t i, dota ri), am preva zut 
ș i bani pentru dezvoltare, reșpectiv 
pentru inveștit ii, reparat ii ș i 
reabilita ri la gra dinit ele șau ș colile de 
pe teritoriul municipiului. Pentru ca 
proceșul de î nva t a ma nt șa  șe poata  
deșfa ș ura î n condit ii coreșpunza toare, 
pe parcurșul vacant ei de vara , î n 
ș colile ș i gra dinit ele lugojene au foșt 
executate lucra ri de reparat ii ș i 
î ntret inere. Au foșt efectuate î n unele 
cazuri reparat ii ale cla dirilor, î nlocuiri 
ale unor fereștre, reparat ii ale 

acoperiș urilor, î nlocuire jgheaburi ș i 
burlane de șcurgere a apei pluviale, 
igieniza ri ale șa lilor de clașe, 
coridoarelor ș i grupurilor șanitare, 
reparat ii ale inștalat iei electrice, 
zugra veli, reparat ii ale unor alte 
inștalat ii, refacerea unor pieșe de 
mobilier, lucra ri la grupuri șanitare, 
lucra ri de dezinșect ie ș i deratizare, 
lucra ri la unele șa li de șport, inștalare 
de camere video pentru 
șupraveghere, inștalare șișteme 
antiefract ie, lucra ri de izolare termica  
a peret ilor, achizit ionare de mobilier, 
precum ș i alte intervent ii neceșare 
bunului merș al activita t ilor didactice. 
De așemenea, î n unele cazuri au foșt 

efectuate lucra ri î n curt i, reabilitare 
prin așfaltare a unor terenuri de șport 
ș i lucra ri de î ntret inere la șpat iile 
verzi. Proiectul depuș î n 2018 pentru 
conștruirea cu fonduri europene a 
unei noi șa li de șport la Liceul 
Tehnologic  „Valeriu Braniș te” șe afla  
î n evaluare ș i a trecut de etapa 
evalua rii coformita t ii adminiștrative 
ș i eligibilita t ii. Î n șeptembrie 2019 am 
participat la deșchiderea anului ș colar 
la patru inștitut ii de î nva t a ma nt din 
oraș : Ș coala gimnaziala  de muzica  
„Filaret Barbu”, Liceul Teoretic 
„Coriolan Brediceanu”, Liceul 
Tehnologic ”Valeriu Braniș te” ș i la 
Ș coala gimnaziala  „Harul”. 

Sprijin pentru cultele din municipiu  

Educație 
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Cultele din oraș  au foșt șprijinite ca ș i î n anii precedent i, prin 
alocarea unor șume de bani, fiecare cult ava nd obligat ia șa  depuna  
un decont juștificativ pa na  la șfa rș itul anului. Bișericii Ortodoxe 
„Pogora rea Șfa ntului Duh” i-au revenit 32 mii lei iar Bișericii 
Ortodoxe „Șfa ntul Îoan Boteza torul” (Cotu Mic)  35 mii lei . Alt i 25 
mii lei au foșt direct ionat i ca tre Bișerica Ortodoxa  „Șfint ii Arhangheli 
Mihail ș i Gavril” din cartierul ÎTL, ca ș i pentru  bișericile „Șf. Îoșif 
Mitropolitul” (Dealul Viilor) ș i „Î nvierea Domnului”. Bișerica 
Ortodoxa  „Adormirea Maicii Domnului” a primit șuma de 28.000 lei. 
Bișericile otodoxe din șatele apart ina toare, Tapia ș i Ma guri au primit 
6 mii lei, reșpectiv 9 mii lei.  Nu au foșt neglijate î nșa , nici celelalte 
culte din municipiu. Cea mai mare șuma  a foșt alocata  Bișericii 
Romano-Catolice – 30 mii lei. Urmeaza  Cultul Greco-Catolic cu șuma 
de 13 mii lei, aceeaș i șuma  fiind deștinata  ș i cultelor reformat ș i 
penticoștal. Bișerica Baptișta  Efrata a primit 17 mii lei, iar Cultul 
Mozaic ș i Bișerica Adventișta  de Ziua a Ș aptea au primit ca te 3 mii lei 
fiecare, iar Bișerica Ortodoxa  Ucraineana , 7 mii lei. Î n total, șuma 
alocata  cultelor din municipiu ș-a ridicat la 287 mii lei. De așemenea, 
am propuș, iar Conșiliul Local Municipal a alocat, șume de bani 
pentru diverșe evenimente din viat a unor parohii lugojene: hramuri 
ale bișericilor ș i o taba ra  de vara  pentru copii. 



 

Ordinea publică şi Poliţia Locală Lugoj 
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Î n perioada 1 ianuarie – 31 
decembrie 2019, Direct ia Polit ia 
Locala  a funct ionat cu un efectiv 
format din 40 angajat i. Î n perioada 
ianuarie-martie ș i î ncepa nd din 
luna decembrie, agent ii Polit iei 
Locale au așigurat paza ș i buna 
deșfa ș urare a activita t ii 
patinoarului deșchiș î n parcul 
George Eneșcu, activitate î ncheiata  
fa ra  evenimente deoșebite. 
Î ncepa nd din luna iunie, agent ii 
Polit iei Locale au așigurat paza ș i 
buna deșfa ș urare a activita t ii 
Ora ș elului Copiilor deșchiș î n 
parcul George Eneșcu, care a 
î nlocuit patinoarul, activitate î n 
care nu au foșt î nregiștrate 
evenimente. De așemenea, au 
așigurat paza ș i buna deșfa ș urare a 
activita t ii la locul de joaca  
amenajat pentru copii î n foșta 
locat ie Concordia. Polit iș tii locali, 
șinguri șau î mpreuna  cu celelalte 
inștitut ii abilitate ale ștatului, au  
așigurat ment inerea ordinii ș i 
șigurant ei publice cu ocazia 
manifeșta rilor culturale ș i 
religioașe de pe raza oraș ului, 
ocazii la care ș-a așigurat, ata t 
perimetrul î n care acește act iuni ș-
au deșfa ș urat, ca t ș i așigurarea 
deplașa rii î n condit ii de șigurant a  a 
unor coloane pe partea caroșabila . 
Acește activita t i ș-au deșfa ș urat 
fa ra  a șe fi î nregiștrat evenimente 
deoșebite. Pe parcurșul anului 
2019, Direct ia Polit ia Locala  a 
așigurat deșfa ș urarea competit iilor 

șportive ale cluburilor C.Ș.M. Lugoj 
ș i Vulturii Lugoj. Aștfel, agent ii 
Polit iei Locale au participat la toate 
jocurile de fotbal, lupte, volei, 
gimnaștica , etc., așigura nd buna 
deșfa ș urare a aceștora, toate 
î ncheindu-șe fa ra  incidente. De 
așemenea, ș-a derulat act iunea de 
depiștare, identificare ș i 
monitorizare a perșoanelor fa ra  
ada poșt, fiind î ntocmita  o baza  de 
date cu acește perșoane. Î n 
activitatea șerviciului, î n 
permanent a , șunt așigurate 
poșturile din Piat a agroalimentara  
Timiș ul ș i cel de paza  de la Baza 
Șportiva  Ș trand. Direct ia Polit ia 
Locala  a așigurat totodata , zilnic, 
tranșportul valorilor efectuat de 
Prima ria Municipiului Lugoj. De 
așemenea Direct ia are zilnic un 

agent de paza  la cla direa 
Șerviciului Public Comunitar Local 
pentru Evident a Perșoanelor ș i la 
șediul Prima riei Municipiului Lugoj 
pentru a preî nta mpina faptele de 
natura  șociala  î n acește obiective. 
Î n perioada 01 ianuarie – 31 
decembrie 2019, agent ii Polit iei 
Locale au aplicat un numa r de 
1.457 de șanct iuni din care 732 de 
avertișmente șcrișe ș i 725 de 
amenzi, î n cuantum de 328.355 lei. 
Pe parcurșul î ntregului an 2019, 
Direct ia Polit ia Locala , prin Biroul 
Dișpecerat ș i Întervent ie, a ra șpunș 
prompt ș i a șolut ionat un numa r de 
518 șeșiza ri telefonice ș i apeluri pe 
linia șpeciala  gratuita  TEL VERDE 
ș i 54 șeșiza ri șcrișe. A verificat 
activitatea comerciala  a agent ilor 
economici ș i a perșoanelor fizice 
care î ș i deșfa ș oara  activitatea î n 
Municipiul Lugoj. Î mpreuna  cu 
lucra torii Biroului de Înveștigare a 
Fraudelor ș i lucra torii Biroului 
Ordine Publica  din cadrul Polit iei 
Municipiului Lugoj ș-au efectuat  
un numa r de 2 act iuni comune pe 
linia prevenirii ș i combaterii 
activita t ilor de evaziune fișcala , a 
activita t ilor de comert  ilegal cu 
produșe alimentare ș i 
nealimentare ș i verificarea 
activita t ilor de alimentat ie publica , 
precum ș i comercializarea 
ma rfurilor agroalimentare î n Piat a 
"Timiș ul". 



 

Dezbateri publice și activitatea Consiliului Local 
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Î n curșul anului 2019, Conșiliul 
Local al Municipiului Lugoj ș-a 
î ntrunit î n 18 ș edint e. Dintre 
aceștea, 12 au foșt ordinare ș i 6 
extraordinare, toate fiind ș edint e 
publice, acceșul ceta t enilor 
nefiind reștrict ionat. Î n ceea ce 
priveș te publicitatea minutelor 
ș edint elor Conșiliului Local ș i a 
dezbaterilor publice care au foșt 
organizate, aceașta a foșt 
așigurata  î n conformitate cu 
Legea nr. 52/2003, prin afiș are la 
avizier ș i pe șite-ul inștitut iei. Î n 
cadrul aceștor ș edint e de conșiliu 
au foșt adoptate un numa r de 
215 hota ra ri, aceștea fiind afiș ate 
pe șite-ul inștitut iei, pentru a 
putea fi conșultate de ceta t enii 
municipiului ș i alte perșoane 
intereșate. Hota ra rile de intereș 
general au foșt afiș ate ș i la 
avizierul inștitut iei ș i lișta lor a 
foșt publicata  î n ziarul 
“Monitorul de Lugoj” șau î n 
mașș-media locala . Î n curșul 
anului 2019 au avut loc 5 
dezbateri publice, iar temele 
dezba tute au foșt: 1. Aprobarea 

Planului Urbaniștic Zonal – 
“Conștruire hala  depozitare cu 
birouri î n regim P+E part ial, 
ștat ie de betoane, anexe, 
î mprejmuire ș i put  forat”, 
municipiul Lugoj, judet ul Timiș ; 
2. Aprobarea Planului Urbaniștic 
Zonal – “Dezvoltare zona  locuint e 
cu funct iuni complementare ș i 
zona  locuint e colective”, 
municipiul Lugoj, judet ul Timiș ; 
3. Aprobarea Planului Urbaniștic 

Zonal – “Locuint e colective 
P+4E”, municipiul Lugoj, judet ul 
Timiș , ștr. Șpinant ei;  
4. Aprobarea Planului Urbaniștic 
Zonal – “ Zona  de locuint e 
individuale”, municipiul Lugoj, 
judet ul Timiș , Funda tura Criș an 
F.N.;  
5. Aprobarea Planului Urbaniștic 
Zonal – “Amplașare magazin 
Altex”, municipiul Lugoj, judet ul 
Timiș , ștr. Timiș orii.  

Am continuat init iativa de a oferi lugojenilor tranșport 
gratuit pe mijloacele de tranșport î n comun ș i î n curșul 
anului 2019. Numa rul perșoanelor care au apelat la 
tranșportul î n comun gratuit pe teritoriul municipiului  
pe mijloacele de tranșport ale municipalita t ii î n anul 
2019  ș-a ment inut la cote ridicate. Aștfel, pe parcurșul 
anului 2019 î n oraș ul noștru au apelat la tranșportul 

gratuit un numa r de 223.479 de ca la tori. Numa rul de 
ca la tori pe lunile anului șe prezinta  aștfel: ianuarie - 
18.409, februarie - 20.864, martie –25.071, aprilie - 
18.477, mai - 25.180, iunie - 14.304, iulie - 10.158, 
augușt - 5.567, șeptembrie - 18.153, octombrie - 23.617, 
noiembrie - 29.808, decembrie - 13.871. Una dintre 
preocupa rile noaștre permanente o reprezinta  crearea 
condit iilor neceșare introducerii unui tranșport public 
modern ș i nepoluant cu autobuze electrice, premișa  a 
creș terii calita t ii viet ii ș i șa na ta t ii populat iei de pe raza 
municipiului Lugoj. Î n cura nd, de la șituat ia 
dezaștruoașa  din anul 2008, ca nd tranșportul î n comun 
era practic inexiștent, vom trece la un tranșport î n 
comun modern ș i nepoluant cu 9 autobuze electrice, cu 
3 ștat ii de î nca rcare fixe, cu 9 ștat ii de î nca rcare mobile, 
cu o inveștit ie totala  de pește 4,5 milioane de Euro, 
printr-un proiect nat ional care șe deruleaza  prin 
Programul Operat ional Regional, Axa 4, ava nd 
contractul de finant are șemnat din anul 2019 ș i licitat ia 
pentru mijloacele de tranșport î n curș, cu termen de 
finalizare î n aceșt an.  

Transportul în comun gratuit 



 

Activități privind Evidența Persoanelor 
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Î n anul 2019 ș-au deșfa ș urat prin 
intermediul Șerviciului Public 
Comunitar Local pentru Evident a 
Perșoanelor toate activita t ile 
șpecifice pentru ceta t eni. Activitatea 
de eliberare ori preșchimbare a 
vechilor acte de identitate cu ca rt i 
de identitate ește evident iata  de cele 
pește 8.600 de cereri de aceașta  
natura  depușe de ca tre ceta t eni, din 
care au foșt confect ionate 7.830 ș i 
eliberate pește 7.900 ca rt i de 
identitate. Au foșt eliberate 98 ca rt i 
de identitate prin procura  șpeciala  
ș i ș-au preșchimbat un numa r de 21 
buletine de identitate. De așemenea, 
î n curșul anului 2019 au foșt 
completate un numa r de 351 ca rt i 
de identitate provizorii  ș i eliberate 
un numa r de 328. Pe linia punerii î n 
legalitate cu acte de identitate a 
perșoanelor de etnie roma , î n cadrul 
compartimentului șe șolut ioneaza  
zilnic cereri de eliberare a ca rt ilor 
de identitate șau a ca rt ilor de 
identitate provizorii, din diverșe 
motive. Î n conformitate cu Planul de 
Ma șuri pentru eficientizarea 
activita t ilor deșfa ș urate î n vederea 
punerii î n legalitate a ceta t enilor 
care nu au șolicitat eliberarea 
actelor de identitate î n termenele 
preva zute de lege, î n perioada ce 
face obiectul prezentei analize, cu 
șprijinul Biroului Judet ean de 
Adminiștrare a Bazelor de Date 
privind Evident a Perșoanelor Timiș , 
au foșt editate liștele cu perșoanele 
reștante la eliberarea actului de 

identitate î n curșul anului 2019 ( pe 
trimeștre). Î n baza aceștor liște ș-au 
efectuat verifica ri î n Regiștrul 
Nat ional de Evident a  a perșoanelor 
pentru un numa r de 1.086 perșoane 
ș i ș-au trimiș un numa r de pește 700 
invitat ii perșoanelor cu acte de 
identitate expirate î n curșul anului 
2019 ș i care nu ș-au prezentat î n 
vederea punerii î n legalitate cu act 
de identitate. Referitor la 
perșoanele verificate î n  R.N.E.P., î n 
curșul anului 2019 ș-au efectuat un 
numa r de 2.120 de verifica ri, dintre 
care 880 pentru miniștere, 339 
pentru perșoane fizice ș i 1.086 
pentru perșoane care nu det in acte 
de identitate șau ale ca ror acte de 
identitate au expirat ș i nu au 
șolicitat eliberarea aceștora î n 
termenele preva zute de lege. La 

Compartimentul Ștare Civila  au  foșt  
î nregiștrate ș i ș-au șolut ionat î n 
anul 2019, 5.181 acte, adreșe, cereri, 
dupa  cum urmeaza : ș-au  î ntocmit 
1.566 acte de ștare civila , din care 
645 acte de naș tere, 299 acte de 
ca șa torie, 622 acte de deceș, ș-au 
î ntocmit ș i eliberat 2.786 certificate 
de ștare civila , din care: 1.600 
certificate de naș tere, 465certificate 
de ca șa torie, 721 certificate de 
deceș. Au foșt î ntocmite, operate ș i 
comunicate 4.630 ment iuni, dupa  
cum urmeaza : - au foșt primite  
1395 ment iuni; - 1.834 au foșt  
operate; - 745 au foșt comunicate  la  
ȘPCLEP ș i  prima rii; - 2.051 au foșt  
comunicate la ex. ÎÎ. Ș-au î ntocmit ș i 
comunicat 282 extrașe de pe actele 
de ștare civila . Au foșt completate 
1.690 buletine ștatiștice privind 
naș terile, ca șa toriile, deceșele ș i 
divort urile î nregiștrate î n mun. 
Lugoj î n perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2019 ș i ș-au comunicat la 
Direct ia Judet eana  de Ștatiștica  
Timiș . Î n curșul anului 2019, la 
ghiș eul Compartimentului Ștare 
Civila  ș-au prezentat aproximativ 
7.800 ceta t eni. La nivelul conducerii 
Șerviciului au foșt î nregiștrate 4.374 
cereri, adreșe, documente, a ca ror 
șolut ionare a foșt repartizata  
potrivit competent elor. Au foșt 
primit i î n audient a  de ș eful 
Șerviciului un numa r de 83 ceta t eni, 
cu probleme de evident a  a 
perșoanelor ș i ștare civila .  



 

Pentru reflectarea î n mașș-media a 
î ntregii activita t i deșfa ș urate î n cadrul 
Prima riei ș i a inștitut iilor șubordonate 
aceșteia, î n curșul anului 2019, am 
foloșit toate canalele de comunicare 
avute la dișpozit ie. Șubiectele de 
intereș public au foșt promovate ș i 
dezba tute prin intermediul interviu-
rilor șau emișiunilor deșfa ș urate la 
televizor, radio ș i î n preșa șcrișa . Î n 
paralel, am continuat editarea ș i 
diștribut ia Monitorului de Lugoj, 
publicat ie aflata  șub egida Prima riei 
Municipiului Lugoj ș i a Conșiliului 
Local al Municipiului Lugoj care a 
ajunș î n luna decembrie la numa rul 
127. Publicat ia are o aparit ie lunara , 
un tiraj de 10.000 de exemplare î n 8 
pagini ș i ește ștructurata  pe mai multe 
domenii, reșpectiv probleme de 
intereș local,  prezentare inveștit ii î n 
derulare, probleme de intereș 
ceta t eneșc ș i din activitatea Conșiliului 
Local, probleme de așiștent a  șociala , 
din activitatea inștitut iilor de cultura  
pendinte de Conșiliul Local, articole cu 

caracter iștoric, prezentarea unor 
perșonalita t i locale, șport, anunt uri 
din partea municipalita t ii. Î n paralel 
am tranșmiș periodic ca tre mașș-
media locala  ș i regionala  comunicate 

de preșa  legate de activitatea 
municipalita t ii, de evenimente 
organizate de municipalitate precum 
ș i alte materiale de intereș public. 

Comunicate de presă şi publicaţia „Monitorul de Lugoj” 
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Ș i pe parcurșul anului 2019 am 
avut un dialog direct cu ceta t enii 
oraș ului î n cadrul programului 
șa pta ma nal de audient e. La aceșt 
mod de comunicare au apelat cei 
care au dorit șa  șe adreșeze pe cale 
oficiala  conducerii Prima riei. 
Activitatea de așigurare a 
audient elor ș-a realizat conform 
programului de audient e ștabilit, 

reșpectiv: - luni ora 8.30 – 10.30 - 
î nșcriere; - miercuri ora 15.00 – 
audient e. Programului de audient e 
i ș-a așigurat publicitatea prin 
afiș area la șediul inștitut iei, 
inșerarea lui pe pagina de internet 
(www.primarialugoj.ro), publicare 
î n “Monitorul de Lugoj” ș i mașș-
media. Î n curșul anului 2019 ș-au 
prezentat î n audient a  un numa r de 

57 perșoane. Problemele prezenta-
te de ceta t eni la audient e ș-au 
referit la: acorduri pentru diverșe 
lucra ri la imobile; impoșibilitatea 
achita rii taxelor ș i impozitelor, a 
facturilor ca urmare a veniturilor 
redușe; neî nt elegeri î ntre vecini 
(conștruct ii neautorizate, tulburare 
liniș te, det inere animale); luare 
ma șuri ridicare deș euri; eliberare 
acte de ștare civila ; fond funciar 
etc. 
Funct ionarii biroului au î ntocmit 
note de audient a  pentru fiecare 
perșoana  care a participat la 
audient e, care ulterior, au foșt 
tranșmișe șpre șolut ionare 
compartimentelor de șpecialitate. 
Î n condit iile î n care șolicitarea de 
audient a  nu șe î nșcria î n aria de 
competent a  a Prima riei 
Municipiului Lugoj, ceta t enii au foșt 
conșiliat i ș i î ndrumat i șa  șe 
adreșeze inștitut iilor competente 
pentru rezolvarea cererii lor. Pe tot 
parcurșul audient elor am acordat 
la muriri ceta t enilor ș i am luat 
ma șurile legale neceșare 
șolut iona rii problemelor 
prezentate. 

Audiențe  



 

Proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă 
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 Una dintre cele mai importante 
priorita t i ale mele o reprezinta  
atragerea de fonduri europene 
neramburșabile prin elaborarea 
de proiecte î nșot ite de 
documentat iile aferente. Prin 
intermediul Biroului 
Management Proiecte Programe 
din cadrul prima riei avem î n 
implementare î n aceșt moment 
patru proiecte de aceșt tip. Î n 
afara de aceștea, doua  proiecte șe 
afla  î n faza de evaluare ș i unul a 
foșt implementat ș i finalizat î n 
curșul anului 2019. La data de 16 
martie 2019, șituat ia proiectelor 
cu finant are europeana  
neramburșabila  la Prima ria 
Municipiului Lugoj era 

urma toarea:  
A. Proiecte implementate ș i fina-
lizate î n 2019: 
1. Proiect privind implementarea 
Șiștemului de Management al 
Calita t ii î n adminiștrat ia 
lugojeana : 
- valoarea totala  a proiectului 
ește de 290.435,85 lei; 
- 284.627,13 lei ește finant area 
neramburșabila ; 
- 5.808,72 lei contribut ia proprie 
a Municipiului Lugoj. 
B. Proiecte ca ș tigate, aflate î n 
implementare: 
1. Proiect privind cumpa rarea a 9 
autobuze electrice (Municipiul 
Lugoj, ește partener la un proiect 
nat ional) POR, Axa 4 (vor fi 

cumpa rate 9 autobuze electrice, 
trei ștat ii de î nca rcare rapida  ș i   

9 ștat ii de î nca rcare lenta ) 
- valoare proiect: 20.645.000 lei. 
2. Ștrategia de Dezvoltare Locala  
pentru 3 zone defavorizate din 
municipiul Lugoj 
- finant are obt inuta : 5.525.000 
Euro. 
3. Proiectul educativ ”Șpune 
prezent! Viitorul șe î nvat a  la 
ș coala !”  
- buget Municipiul Lugoj: 267.547 
lei 
- contribut ie proprie: 5.350,96 lei 
4. Proiect privind realizarea 
Ghiș eului Unic la Prima ria 
Municipiului Lugoj POCA, Axa 1 
- Buget proiect: 3.999.951 lei. 
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Proiectul cu fonduri europene pentru o nouă sală de sport la 
Colegiul Tehnic Valeriu Braniște se află în evaluare  
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 Î n curșul lunii iulie a anului 
2018, Prima ria Municipiului 
Lugoj depunea un proiect de  
finant are pe fonduri europene 
pentru conștruct ia ș i dotarea 
unei șa li de șport ș colare la Liceul 
Tehnologic Valeriu Braniș te din 
Lugoj. Proiectul, materializa 
aștfel buna colaborare î ntre 
municipalitate ș i conducerea 
Liceului Tehnologic Valeriu 
Braniș te reuș indu-șe realizarea 
documentat iei la timp pentru 
î ncadrarea î n termenul de 
depunere. Municipiul Lugoj a foșt 
notificat la î nceputul lunii 
februarie a aceștui an ca  datorita  
șuplimenta rii aloca rii financiare 
pe axa prioritara , proiectul a 
intrat î n faza de evaluare. Î n 
curșul lunii martie proiectul a 
trecut de evaluarea conformita t ii 
adminiștrative ș i a eligibilita t ii. 
Proiectul a foșt depuș î n cadrul 
Programului Operat ional 
Regional (POR), Componenta 1 
POR/2017/10/10.2/7 regiuni, 
Axa Prioritara : Î mbuna ta t irea 
infraștructurii educat ionale, 
Operat iunea: Creș terea gradului 
de participare la î nvat ama ntul 
profeșional ș i tehnic ș i î nva t are 
pe tot parcurșul viet ii. Obiectivul 
general al proiectului î l 
reprezinta  conștruct ia ș i 
echiparea Liceului Tehnologic 
Valeriu Braniște din municipiul 
Lugoj cu o șala  de șport ș colara  
moderna . Proiectul va contribui 
la creș terea atractivita t ii 
Colegiului ș i implicit a ratei de 
participare la î nvat ama ntul 
profeșional ș i tehnic, la 
dezvoltarea î n perșpectiva  a 
șportului, la o rata  mai mare de 
abșolvire ș i la creș terea ratei de 
tranzit ie șpre niveluri șuperioare 
de educat ie. Durata proiectului 
ește de 18 luni, din care 12 luni 
șunt alocate conștruct iei efective 
a șalii de șport. Prin intermediul 
aceștui proiect șe propune 
conștruirea pe un teren din 
curtea Colegiului, a unei șa li de 

șport, la cele mai î nalte ștandarde 
europene formata  din doua  
corpuri independente ștructural 
(corp A ș i corp B), dar 
interconectate funct ional. Corpul 
A va avea o șuprafat a  conștruita  
de 328 mp ș i va avea deștinat ia 
de veștiare, grupuri șanitare, 
duș uri ș i șpat ii anexe (șpat iul 
tehnic ș i depozit). Depozitul 
propuș, are acceș ș i de pe holul 
Corpului A ș i din corpul B, fiind 
foloșit pentru depozitarea 
echipamentelor neceșare bunei 

funct iona ri a orelor de șport. 
Corpul B, va avea deștinat ia de 
șala  de șport propriu-zișa  ava nd 
o șuprafat a  conștruita  de 560.00 
mp. Șala de șport va fi dotata  cu 
șpaliere, șta lpi ș i fileu pentru 
volei, port i de handbal ș i panouri 
pentru bașket. Bugetul 
proiectului ește de 6.550.997 lei, 
din care, cheltuielile eligibile 
totale șunt de 6.487.981, iar 
șuma de 129.759 lei reprezinta  
contribut ia proprie a Munici-
piului Lugoj la proiect. 
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Feștivalul Înternat ional „Lugoj Clașic” a 
ajunș î n aceșt an, la a ÎV-a edit ie. ava nd 
ca director artiștic pe mezzoșoprana 
Aura Twarowșka. Timp de doua  
șa pta ma ni – 1-14 șeptembrie 2019 – î n 
Lugoj ș-au derulat mai multe evenimente 
diverșe pe ștructura edit iilor anterioare. 
Feștivalul ș-a deșchiș î n data de 1 
șeptembrie 2019, la „Cașa Bredicenilor” 
din Lugoj, cu expozit ia de pictura  
„Î ntoarcere î n prezent”, care cuprinde 
lucra ri șemnate de Adriana Lucaciu ș i 
tata l șa u Șimion Lucaciu (1928-1997), 
expozit ie prezentata  de prof. univ. dr. 
Marcel Tolcea. A urmat recitalul de pian 
șușt inut de ta na rul pianișt lugojean 
Alexandru Reișz, care a interpretat 
șonate de Fre de ric Chopin ș i Ludwig van 
Beethoven. Feștivalul a continuat luni, 2 
șeptembrie, la Șinagoga Neologa  din 
Lugoj, cu recitalul de orga  șușt inut de 
Felician Roș ca. Mart i, 3 șeptembrie 2019, 
tot la „Cașa Bredicenilor”, a avut loc 

lanșarea ca rt ii biografice „Ș apte zile, pluș 
î nca  una – Mircea Miha ieș  î n dialog cu 
Îlie Ștepan”, urmata  de un recital 
inștrumental Îlie Ștepan ș i Horea Ș. 
Criș ovan. Miercuri, 4 șeptembrie 2019, la 
„Cașa Bredicenilor” ș-a deșfa ș urat 
șpectacolul „Opera printre copii” al 
grupului „Fașcinat ia Șunetului”, moment 
dedicat copiilor din centrele de 
plașament lugojene. Vineri, 6 șeptembrie 
2019, pe șcena Teatrului Municipal 
„Traian Groza veșcu”, a avut loc: recitalul 
de chitara  acuștica  șușt inut de lugojeanul 
Adrian Șidoreanu, urmat de o parada  de 
moda , veștimentat ii create de deșignerul 
lugojean Amoș Midaș, șub denumirea 
„Fașhion Șhow Amoș Midaș”. Duminica , 8 
șeptembrie 2019, la Catedrala Greco-
Catolica  din Lugoj, ș-a derulat recitalul 
„Multicello”, un quartet de violonceliș ti 
din Timiș oara, șușt inut de Alexandra 
Gut u, Dumitrit a Tereu, Dariuș Tereu ș i 

Andreea Petrila. Mart i, 10 șeptembrie 
2019, la Atelierul „Larișșa Șhoeș” din 
Lugoj, am fa cut cunoș tint a  cu managerul 

Gabriela Tomoni, important om de 

afaceri, eveniment care poarta  o 
denumire conșacrata  deja î n șpat iul 
cultural lugojean – „Oamenii Ceta t ii”. Joi, 
12 șeptembrie 2019, la Muzeul de 
Îștorie, format ia „Banater Mușikanten” a 
dat un recital, î n cadrul expozit iei de 
coștume populare ș va beș ti 
„Șpiritualitatea tradit ionala  germana  din 
Banat”. Vineri, 13 șeptembrie 2019, la 
„Cașa Bredicenilor” a avut loc șpectacolul 
de teatru „Ștrada Nr. 4”, î n regia lui 
Adrian Jivan, î n diștribut ie: Ma lina 
Manovici, Adrian Jivan ș i Bogdan 
Șpiridon. Cea de-a patra edit ie a 
Feștivalului Înternat ional „Lugoj Clașic” 
2019, ș-a î ncheiat  î n 14 șeptembrie 
2019, cu un bal elegant, ca „pe vremuri”, 
care a avut loc î n Șala Feștiva  a Cercului 
Militar Lugoj, Balul Lugoj Clașic. Ș i-au dat 
concurșul: Aura Twarowșka – 
mezzoșoprana , Mariuș Goș a – baș, 
Gianluca Vanzelli – flaut, Îonut  
Dorobant u – chitara . Î n cadrul aceștui 
ultim eveniment marca „Lugoj Clașic” 
2019, Șilvia Bloch – artișt plaștic 
lugojean – a avut o expozit ie de grafica .  

Festivalul Lugoj Clasic, ediția a IV-a 
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Î n perioada 11-15 augușt, Municipiul 
Lugoj a ga zduit Feștivalul 
Înternat ional de Folclor „Ana 
Lugojana”, ajunș la cea de-a 
cincișprezecea edit ie. Ca ș i î n cazul 
celorlalte edit ii, feștivalul a foșt 
organizat de ca tre Cașa de Cultura  a 
Municipiului Lugoj î n colaborare cu 
Prima ria Municipiului Lugoj. 
Feștivalul șe deșfa ș oara  din doi î n doi 
ani. La edit ia din aceșt an au 
participat pește 500 de artiș ti, 
membri ai unor anșambluri folclorice 
din ș așe t a ri: „Group Yenibogazici 
Folk Dance Group” – Cipru de Nord, 
„Oștravica” – Cehia, KUD „8 
Octombrie” – Macedonia, „Aktaviș” – 
Bulgaria, Anșamblul Folcloric al 
Cașei de Cultura  „3 Octombrie” Șatu 
Nou – Șerbia, „Dobrogeanca” din 

localitatea Ovidiu-Conștant a, „Doina 
Timiș ului” din Timiș oara, „Romanat i” 
din Caracal, „Hora Belint ului” din 
Belint , „Zeștrea Gugulanului” din 
Bolvaș nit a, „Junii Banatului” din 
Timiș oara, „Ghiocelul” din Giroc, 
„Ba rzava” din Reș it a, „Hora 
Vașluiului” din Vașlui, „Leleș ana” din 
Hunedoara, „Timiș ul” din Timiș oara, 
„Teregovana” din Teregova, 
„Ba na t anul” din Ga vojdia, Anșamblul 
Cașei de Cultura  Deta ș i „Lugojana” 
din Lugoj. Feștivalul a debutat 
duminica , 11 augușt, pe Platoul Cașei 
de Cultura  a Șindicatelor cu 
șpectacole folclorice șușt inute de 
format iile de copii ș i tineret ale 
Anșamblului Folcloric “Lugojana”. 
Luni, 12 augușt, cu î ncepere de la ora 
19.00, a avut loc parada portului 

popular pe trașeul: ștrada Îon 
Huniade – Prima ria Municipiului 

Lugoj – platoul Cașei de Cultura  a 
Șindicatelor, unde a avut loc apoi 
ceremonia de deșchidere oficiala  a 
feștivalului. Au urmat apoi șpectacole 
folclorice ale anșamblurilor prezente 
la manifeștare. Mart i, 13 augușt, de la 
ora 19.30, au avut loc din nou 
șpectacole folclorice ale 
anșamblurilor prezente la 
eveniment. Miercuri, 14 augușt la ora 
11.00, la șediul prima riei, am primit 
reprezentant ii grupurilor folclorice.  
Șeara, cu î ncepere de la ora 19.30,  pe 
Platoul Cașei de Cultura  a 
Șindicatelor, au avut loc șpectacole 
folclorice ale anșamblurilor prezente 
la manifeștare. De așemenea, 
grupurile folclorice prezente au 
șușt inut momente artiștice ș i î n data 
de 15 augușt cu prilejul Rugii 
Lugojene.  

Festivalul Internaţional de Folclor „Ana Lugojana” 
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Ziua de 15 augușt a intrat î n tradit ia 
oraș ului noștru prin manifeșta rile 
dedicate hramului Bișericii Ortodoxe 
„Adormirea Maicii Domnului” ș i Ruga 
Lugojeana . Ca de fiecare data , 
organizatori au foșt Prima ria 
Municipiului Lugoj, Cașa de Cultura  a 
Municipiului Lugoj ș i Parohia 
Ortodoxa  Roma na  „Adormirea Maicii 
Domnului”. Î n aceșt an deșchiderea 
Rugii Lugojene ș-a șuprapuș cu 
ultima parte a Feștivalului 
Înternat ional de Folclor „Ana 
Lugojana” ajunș î n aceșt an la cea de-
a 15-a edit ie. Oașpet ii de pește 
hotare au î nceput șa  șoșeașca  din 
șeara zilei de 13 augușt. Î n ziua de 14 
augușt, la ora 11.00, am primit la 
șediul prima riei reprezentant ii 
grupurilor folclorice prezent i la 

feștival. La î nta lnire a luat parte ș i 
Primarul General al oraș ului î nfra t it 
Jena (Germania), dr. Thomaș 
Nitzșche. Î n dimineat a zilei de 15 
augușt, la ora 10.00, î n Șala de 
Conșiliu a Prima riei, a avut loc 
primirea delegat iilor din ștra ina tate 
care au dat curș invitat iilor. Au foșt 
prezente delegat ii din Jena - 
Germania, Șzekzard ș i Mako - 
Ungaria, Nișporeni - Republica 
Moldova, Veliko Gradiș te - Șerbia ș i 
Kriva Palanka - Macedonia. Tot i cei 
prezent i au cobora t apoi î n piat a  ș i 
au urma rit șcurte reprezentat ii ale 
grupurilor participante la Feștivalul 
Înternat ional de Folclor „Ana 
Lugojana”, dupa  care au luat parte la 
șlujba de la bișerica „Adormirea 
Maicii Domnului”. Tot de la ora 10.00 

fanfara oraș ului a plecat din fat a 
Prima riei ș i a ra șpa ndit voia buna  ș i 

atmoșfera de șa rba toare î n cartierele 

oraș ului. Dupa -amiaza , dupa  șlujba 
de vecernie, protopopul Îoan Cerbu 
î mpreuna  cu tinerii Criștina Rotaru ș i 
Ra zvan Foale au deșchiș ruga pe 
binecunoșcuta melodie „Ana 
Lugojana”, dupa  care, î n hora  ș-au 
prinș ș i anșamblurile folclorice 
prezente la Feștivalul Înternat ional 
„Ana Lugojana”. Manifeșta rile au 
continuat apoi pe șcena din Piat a 
Victoriei unde au ca ntat șoliș tii de 
muzica  populara : Dana Grueșcu, 
Carmen Popovici Dumbrava , Toni 
Bagiu, Andreea Dragoman, Andreea 
Farcaș , Larișa Lungu ș i Da nila  Ca lin. 
Î n aceeaș i șeara , pe platoul Cașei de 
Cultura  a Șindicatelor, au avut loc 
șpectacole de muzica  pop-rock 
șușt inute de trupele: Box Office, 
Daggu Project ș i Voltaj. Șeara ș-a 
î ncheiat cu un frumoș foc de artificii 
pe malul Timiș ului. 
  

Municipiul Lugoj în sărbătoare: Ruga Lugojeană 2019 
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Î n zilele de 7 ș i 8 mai 2019, am 
ra șpunș invitat iei municipalita t ii 
din oraș ul francez Orle anș care ește 
î nfra t it cu Municipiul Lugoj ș i am 
participat la manifeșta rile dedicate 
Îoanei d`Arc. Cu aceșt prilej a foșt 
marcata  ș i aniverșarea a 25 de ani 
de î nfra t ire î ntre Lugoj ș i Orle anș. 
Au ra șpunș invitat iei adminiștrat iei 
din oraș ul francez ș i au participat la 
manifeșta ri cu delegat ii toate cele 
12 oraș e care șunt î nfra t ite cu 
Orle anș. Î n data de 7 mai, î n Șala de 
Conșiliu a prima riei din Orle anș a 
avut loc o î nta lnire de lucru cu toate 
delegat iile prezente la manifeșta ri. 
Î n deșchidere, Olivier Carre, 
primarul oraș ului Orle anș ș i 

preș edinte al Metropolei Orle anș a 
urat bun venit tuturor delegat iilor ș i 
a prezentat viziunea șa privind 
relanșarea relat iilor de parteneriat 
cu oraș ele î nfra t ite, propuna nd un 
forum anual de dișcut ii î ntre toate 
acește oraș e pentru a facilita 
șchimbul de bune practici pe 
multiple domenii. Î n cadrul 
î nta lnirii am luat cuva ntul ș i am a 
șalutat init iativa primarului din 
Orle anș preciza nd ca  ș i unul din 
dezideratele municipalita t ii 
lugojene ește relanșarea ș i 
dezvoltarea relat iei de parteneriat 
cu oraș ul Orle anș ș i orice model de 
bune practici î n adminiștrat ie 
merita î mparta ș it reciproc. A urmat 
o ceremonie î n șa lile de la Hotel 
Groșlot, cla dire iștorica  ce a 
ada poștit î n trecut Prima ria din 
Orle anș. Î n cadrul ceremoniei a foșt 

marcat momentul aniverșa rii a 25 
de ani de parteneriat î ntre Lugoj ș i 
Orle anș. Cu aceșt prilej i-am 
î nma nat omologului meu francez o 
placheta  aniverșara  dupa  care am 
foșt invitat șa  șcriu î n Cartea de 
Onoare. Șeara la ora 22.00 
î mpreuna  cu toate delegat iile am 
participat la ceremonia de î nma nare 
a știndardului ș i apoi la un șpectacol 
impreșionant de lumini proiectate 
pe catedrala Șainte Croix. Î n 
dimineat a zilei de 8 mai a avut loc o 
șlujba  la catedrala Șainte Croix. Î n 
continuare am foșt invitat ala turi de 
ș efii celorlalte delegat ii î n șa lile de 
la Hotel Groșlot unde am foșt 
prezentat oficialilor (parlamentari, 
univerșitari, ceta t eni de onoare, 
prefect, reprezentant i ai armatei)  
dupa  care mi-a foșt î nma nata  
medalia oraș ului Orle anș. Dupa  

amiaza zilei de 8 mai a foșt î n 
î ntregime dedicata  manifeșta rilor 
de omagiere a Îoanei d`Arc, eroina 
eliberatoare a oraș ului francez. Î n 
piat a Șainte Croix a avut loc o 
defilare militara  grandioașa  urmata  
de o parada  î n coștume de epoca ș i 
la final de un cortegiu comemorativ 
de 3 ore pe ștra zile oraș ului la care 
am luat parte î mpreuna  cu 
delegat iile celorlalte oraș e î nfra t ite. 
Conșider ca  delegat ia la Orle anș a 
î nșemnat un important paș î n 
relanșarea relat iei de parteneriat cu 
oraș ul francez, fiind o buna  premiza  
î n dezvoltarea unor viitoare 
proiecte comune. 

Delegație în orașul înfrățit Orléans (Franța) 
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Mart i, 9 aprilie 2019, la șediul 
Prima riei Municipiului Lugoj, m-am 
î nta lnit cu Excelent a Șa, Ralf  
Krautkra mer, conșul al Germaniei la 
Timiș oara ș i cu domnul Șebaștian 
Metz, director general al Camerei de 
Comert  ș i Înduștrie Roma no-Germane 
(AHK Roma nia). Î n debutul 
î ntrevederii am fa cut o prezentare 
șuccinta  a municipiului Lugoj precum 
ș i a oportunita t ilor de inveștit ii î n 
oraș ul noștru. Î n cadrul î ntrevederii 
am șolicitat șprijin din partea Camerei 
de Comert  ș i Înduștrie Roma no-
Germane pentru atragerea la Lugoj a 
unui inveștitor din domeniul 
automotive pentru ca  am conșiderat 
de mare important a  ca numele unei 
ma rci auto de preștigiu șa  fie legat de 
municipiul Lugoj. Î n aceșt șenș am 
ara tat ca  Municipiul Lugoj dișpune de 
30 de ha de teren î n zona ștr. 
Timiș oarei, șituat la nga  centrul 
logiștic Lidl care poate fi conceșionat 

unui inveștitor șerioș. Am dișcutat ș i 
probleme legate de î nva t a ma ntul dual 
ș i șprijinirea î nva t a ma ntului 
profeșional din Lugoj. Oașpet ii ș i-au 
exprimat șatișfact ia pentru aceașta  

î ntrevedere ș i au promiș ca  vor reveni 
ca t mai cura nd la Lugoj pentru o noua  
runda  de conșulta ri legate de 
dezvoltarea oraș ului noștru. 

Întrevedere cu  consulul Germaniei la Timișoara 
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Luni, 5 augușt 2019, l-am primit 
la șediul prima riei pe domnul dr. 
Vladan Tadic , conșulul general al 
Șerbiei la Timiș oara. La 
î ntrevedere a foșt prezent ș i Bogo 
Anucin, director general adjunct 
î n cadrul DGAȘPC Timiș . Am fa cut 
o șcurta  prezentare a 
municipiului Lugoj, accentua nd 
buna î nt elegere a tuturor etniilor 
ș i a confeșiunilor religioașe de la 
noi, motiv de ma ndrie pentru 

municipiul Lugoj î n ra ndul 
comunita t ilor din Banat ș i chiar 
din t ara . De așemenea, am 
evident iat relat iile excelente î ntre 
Municipiul Lugoj ș i oraș ele 
Va rș et , Veliko Gradiște ș i Pancevo 
din Șerbia, î n șpecial î n domeniul 
derula rii î n comun de proiecte cu 
finant are europeana . Oașpetele 
ne-a adreșat mult umiri pentru 
primirea ca lduroașa  ș i a școș î n 
evident a  bunele relat ii dintre 

Roma nia ș i Șerbia ata t la nivel de 
comunita t i locale din cele doua  
t a ri dar ș i la nivel de guvern. De 
așemenea î naltul diplomat șa rb a 
adreșat cuvinte de apreciere la 
adreșa bunei colabora ri a 
municipiului Lugoj cu cele trei 
oraș e din Șerbia î n domeniul 
proiectelor cu finant are 
europeana  ș i a adreșat un î ndemn 
de a realiza aceșt gen de 
colabora ri ș i cu alte oraș e din 
Șerbia precum ș i de a extinde 
colaborarea reciproca  î n 
domeniile cultural ș i economic. 
Conșulul General al Șerbiei ș i-a 
manifeștat dișponibilitatea de a 
facilita noi relat ii de colaborare 
î ntre municipiul noștru ș i oraș e 
din t ara vecina . Î n î ncheiere am 
exprimat șatișfact ia pentru 
aceașta  î nta lnire ș i 
dișponibilitatea de a dezvolta 
bune relat ii de colaborare ș i cu 
alte oraș e din Șerbia mult umind 
î n acelaș i timp oașpetelui pentru 
șprijin ș i implicare î n aceașta  
direct ie. 

Consulul General al Serbiei în vizită la 

 Primăria Municipiului Lugoj 



 

Gala sportului lugojean 
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Î n anul 2019, șportul lugojean a 
continuat tradit ia anilor precedent i 
obt ina nd rezultate meritorii la 
majoritatea dișciplinelor la care 
cluburile C.Ș.Ș . Lugoj, C.Ș.M. Lugoj, 
C.Ș.H.F. „Maraton ’93” Lugoj ș i Clubul 
Moto Extrem Lugoj au participat cu 
șportivi. La șfa rș itul anului am 
conșiderat fireșc șa  ra șpla tim 
performant ele inimoș ilor șportivi 
care au fa cut cinște oraș ului î n 
competit iile la care au luat parte. 
Aștfel, î n data 20.12.2019, î ncepa nd 
cu orele 16.00, î n Șala de Conșiliu a 
Prima riei Municipiului Lugoj, a avut 
loc feștivitatea de premiere a 
șportivilor ș i antrenorilor care au 
obt inut rezultate deoșebite î n anul 
2018. Conform Regulamentului de 
premiere al șportivilor ș i 
antrenorilor, ce a foșt aprobat prin 
HCL nr. 39 / 28.02.2007, cu 
modifica rile ulterioare, au foșt 
premiat i 94 de șportivi ș i 15 

antrenori de la C.Ș.Ș . Lugoj, C.Ș.M. 
Lugoj, C.Ș.H.F. „Maraton ’93” Lugoj, 
Clubul Moto Extrem Lugoj, ce au 
obt inut performant e deoșebite î n 
competit iile nat ionale ș i interna-

t ionale. Șuma totala  alocata  de 
Conșiliul Local Municipal Lugoj  
pentru ra șpla tirea eforturilor depușe 
de șportivi ș i de antrenorii lor a foșt 
de 68.400 lei.  

Echipa feminină de volei C.S.M. Lugoj,  la cel mai 
bun din cei 10 ani în prima ligă 

 Î n ultimul deceniu, echipa de volei 
a Clubului Șportiv Municipal Lugoj 
evolueaza  conșecutiv la nivelul 
primei ligi feminine din Roma nia. 
Echipa șușt inuta  financiar de 
municipalitate ș-a aflat, fa ra  
except ie, î n primele doua  treimi ale 
clașamentului: un loc 8, trei locuri 
7, patru locuri 6 ș i un loc 5 î n 
campionat. Î n conșecint a , trei 

participa ri î n BVA Cup (2011 
Turcia, 2013 Roma nia ș i 2018 
Koșovo) î n care, tot de ata tea ori, ș-
a obt inut argintul, bronz î n trei 
turnee finale de Cupa Roma niei 
(2011, 2015, 2019) pluș, la finalul 
șezonului trecut, î n mai, calificarea 
î n Cupa Challenge, premiera  
abșoluta  pentru voleiul lugojean. 
Eveniment de t inuta , prima 

participare a C.Ș.M. Lugoj  - volei î n 
Cupele Europene intercluburi șe 
produce î n CEV Volleyball 
Challenge Cup 2020, faza 
ș aișprezecimi de finala , cu o dubla  
î nta lnire î n compania 
reprezentantei Cehiei, VK Dukla 
Liberec. Un adverșar cu experient a  
î n meciuri de aceșt gen, pe care, î n 
urma unui joc foarte bun, î n fat a 
unei șa li arhipline, echipa de volei 
feminin a Lugojului î l î nvinge î n 
Banat cu 3 : 0. E prima reuș ita  
internat ionala  oficiala  europeana  a 
voleiului. 2019 a foșt deci pentru 
echipa cel mai bun an din ultimii 
zece. Î n plan intern, dupa  reuș ita 
din mai, ca nd șportivele ba na t ene 
au eliminat Dinamo din curșa 
pentru calificarea europeana  ș i 
Baca ul (șemifinalișt î n CEV Cup) 
din Cupa Roma niei, campionatul î n 
curș ește unul foarte bun pentru 
Clubul Șportiv Municipal care, cu 
cinci victorii ș i cinci î nfra ngeri, șe 
afla  î n pozit ie de Play-Off, pe locul 
ș așe î n clașament.  


