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Peste 6.000 de elevi
şi preşcolari lugo-
jeni au păşit luni,

12 septembrie pe treptele
şcolilor din municipiu. La festivitățile de incepere a nouluian școlar a luat parte și primarul

Francisc Boldea care a ținut să fieprezent în mijlocul elevilor și cadre-lor didactice de la patru instituții deînvățământ din oraș: Școala gimna-zială de muzică „Filaret Barbu”, Cole-giul Național „Coriolan Brediceanu”,Școala gimnazială „AnișoaraOdeanu” și Școala gimnazială nr. 4. Potrivit Ordinului nr. 4577/2016

al Ministrului Educației Naționale șiCercetării Științifice, anul școlar2016-2017 are 35 de săptămâni decursuri, însumând 169 de zile lucră-toare  și se structurează în două se-mestre: semestrul I (12 septembrie2016 - 3 februarie 2017) și semestrulal II-lea (13 februarie 2017 - 16 iunie2017). Cursurile anului școlar 2016-

2017 au început luni, 12 septembrie.Vacanțele elevilor sunt progra-mate astfel: vacanța de iarnă (24 de-cembrie 2016 - 8 ianuarie 2017),vacanță intersemestrială (4 -12 fe-bruarie 2017), vacanța de primăvară(19 - 30 aprilie 2017) și vacanța devară (17 iunie - 10 septembrie2017). De asemenea, în săptămâna

29 octombrie - 6 noiembrie 2016,clasele din învățământul primar șigrupele din învățământul preșcolarsunt în vacanță. Pentru clasele termi-nale din învățământul liceal, anulșcolar se încheie în data de 26 mai2017, iar pentru clasa a VIII-a, îndata de 9 iunie 2017.
Continuare în pag. 3

Început de nou an şcolar 
în instituţiile de învăţământ lugojene
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În perioada 27 iunie – 3 septem-brie 2016 au fost distribuite pachetealimentare în cadrul POAD2015/2016 pentru 2209 beneficiaridin  categoriile de persoane conside-rate defavorizate, în conformitate cupreverile H.G. 799/ 2014 (benefi-ciari venit minim garantat, benefi-ciari alocație pentru susținereafamiliei, pensionari cu pensie depână la 450 lei inclusiv, șomeri nein-demnizabili și șomeri indemnizațicu venit de până la 450 lei lunar, in-clusiv, persoane cu handicap grav șiaccentuat). O radiografie a pachete-lor distribuite arată astfel: persoanesingure/ familii beneficiare de venitminim garantat – 102 pachete distri-buite din 108 alocate, familii benefi-ciare de alocație pentru susținereafamiliei – 328 pachete distribuitedin 392 alocate, pensionari cu pen-sie de până la 450 lei – 1568/1926,persoane cu handicap grav și accen-tuat – 2340/2838, respectiv șomeriindemnizabili și neindemnizabili –80/216. La nivelul municipiuluiLugoj sunt pe listele inițiale aproxi-mativ 2728 de persoane îndreptă-

țite să beneficieze de ajutoarele ali-mentare, la care se adaugă un numărde 16 persoane care erau îndreptă-țite să ridice ajutoarele alimentaredar nu se regăseau pe listele trans-mise de instituțiile deconcentrate.Procentul celor care au ridicat pânăîn prezent alimentele de la UniuneaEuropeană este de 80,5%. Angajații D.A.S.C. Lugoj s-au de-plasat la domiciliul persoanelor ne-deplasabile pentru care au fostdepuse actele doveditoare în confor-mitate cu prevederile art. 5 alin. (2)din H.G. 799/ 2014: “pentru persoa-nele netransportabile, autoritățileexecutive ale autorităților locale asi-gură livrarea ajutoarelor, la sesiza-rea unui membru al familiei sau aunei terțe persoane”, în vederea dis-tribuirii pachetelor alimentare.Pentru locuitorii municipiuluiLugoj și satele aparținătoare, Tapia șiMăguri, au fost alocate de către Minis-terul Fondurilor Europene prin Insti-tuția Prefectului – Județul Timiș unnumăr de 6850 de pachete alimen-tare. Astfel, la finalul primei etape,aceea de distribuire pe listele inițiale,

au rămas suplimentar un numar de2432 de pachete alimentare. După expirarea termenului legalde distribuție pe listele inițiale, sevor stabili împreună cu reprezen-tanții Instituției Prefectului – JudețulTimiș modalitățile de distribuire aalimentelor rămase în stoc, în con-formitate cu prevederile art. 51 dinH.G. nr. 799/ 2014, și anume: distri-

buția pe listele de suplimentare,compensare între autoritățile execu-tive ale autorităților publice localeavând stoc excedentar și cele cu so-licitări eligibile neacoperite pe listainițială din cadrul aceluiași județ, cuacordul și coordonarea instituțieiprefectului,   respectiv compensareîntre autoritățile executive ale auto-rităților publice locale având stoc ex-

cedentar și cele cu solicitări eligibileneacoperite pe lista inițială, din ju-dețe diferite, cu acordul și coordona-rea instituțiilor prefectului dinjudețele care fac compensarea. Pânăla momentul redactării articoluluinu s-a stabilit data de la care se vaface redistribuirea alimentelor ră-mase pe stoc. 
Călin Bublea

Ajutoare alimentare POAD

Alocația pentru susținereafamiliei (denumită în conti-nuare ASF) este instituită deLegea 277/ 24 decembrie2010 – republicată, ca o formăde sprijin pentru familiile careînregistrează venituri nete lu-nare pe membru de familiepână la nivelul cuantumuluide 530 lei, care au în creștereși îngrijire copil/ copii în vâr-sta de până la 18 ani. Acordarea ASF are dreptscop completarea veniturilorfamiliilor în vederea asigurăriiunor condiții mai bune pentrucreșterea, îngrijirea și educa-rea copiiilor, precum și stimu-larea frecventării de cătrecopiii de vârsta școlară, aflațiîn îngrijirea familiilor cu veni-turi reduse, a cursurilor uneiforme de învățământ, organi-zate potrivit legii. Beneficiază de ASF familiaformată din soț, șotie și copiiiaflați în întreținerea acestora,care locuiesc împreună, pre-cum și familia formată dinpersoana singură și copiiiaflați în întreținerea acesteia șicare locuiesc împreună cuaceasta (familia monoparen-tală).Sunt considerați ca făcândparte din familie și copiii în-credințați în vederea adopției,cei aflați în plasament la o per-soană sau familie ori pentrucare s-a instituit tutela, potri-vit legii. De asemenea, Legea277/ 2010 stipulează că asis-tentul maternal profesionistbeneficiază de ASF doar pen-tru copiii săi, luându-se înconsiderare la stabilirea drep-tului toate veniturile realizatede membrii familiei, cu excep-ția celor provenite din aloca-

țiile de plasament și alte sumeacordate asistentului mater-nal pentru acoperirea cheltu-ielilor lunare, în condițiilelegii.ASF se acordă pe baza decerere și declarație pe propriarăspundere însoțita de acteledoveditoare privind compo-nența familiei, veniturile aces-teia și după caz, privindfrecventarea cursurilor șco-lare de către copiii aflați în în-treținere. Astfel, în cazul familiilorcare au copii de vârsta școlară,acestea beneficiază de ASF încondițiile în care copiii frec-ventează fără întrerupere cur-surile unei forme deînvățământ organizate potri-vit legii, cu excepția celor carele întrerup din motive medi-cale, și nu înregistrează ab-sențe nemotivate în cursulunui semestru care să con-ducă la scăderea sub 8 (opt) anotei la purtare. În cazul fami-liilor care au în întreținerecopii de vârsta școlară cu han-dicap grav sau accentuat și

care nu frecventează o formade învățământ, organizată încondițiile legii, alocația seacordă cu condiția prezentăriicertificatului de încadrareîntr-un grad de handicap și adovezii eliberate de către se-cretariatul comisiei pentruprotecția copilului din cadrulDirecției de Asistență Socialăpentru Protecția CopiluluiTimiș, prin care se atesta fap-tul că respectivul copil nupoate fi înscris în nicio formăde învățământ, prevăzuta delege. Cererile pentru stabilirea șiacordarea ASF se întocmescde reprezentantul familiei șise înaintează către ServiciulAjutor Social din cadrul Direc-ției de Asistență Socială Co-munitară Lugoj, situat înclădirea Primăriei municipiu-lui Lugoj, camera 13, parter.Dreptul la ASF se acordă în-cepând cu luna înregistrării/depunerii cererii, titularul alo-cației este reprezentantul fa-miliei, iar beneficiarul estefamilia. Plata drepturilor pen-

tru ASF se asigură de cătreAgenția Județeană pentruPlăți și Inspecție Socială Timiș,începând cu luna următoarecelei pentru care s-a stabilitdreptul, prin decizie a directo-rului.În cazul în care intervinmodificări cu privire la com-ponența familiei și/ sau a ve-niturilor realizate de membriiacesteia, titularul alocației areobligația ca, în termen de ma-ximum 10 zile, să comunice înscris primarului modificărileintervenite.Alocația pentru susținereafamiliei este o formă de sprijincu destinație specială, acor-dată din bugetul de stat, și nuse ia în considerare la stabili-rea obligațiilor legale de platăsau a altor beneficii de asis-tență socială și nu se supuneexecutării silite, în condițiiledispozițiilor privind executa-rea silită a creanțelor buge-tare, numai pentrurecuperarea sumelor plătitenecuvenit cu acest titlu.
Călin Bublea

Alocaţia pentru susţinerea familiei
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A N U N Ţ„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, orga-nizează la sediul autorității publice concurs pentru ocuparea cu contract in-
dividual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Inspector
de specialitate, Debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Prima-
rului Municipiului Lugoj, Birou Management, Proiecte, Programe –Centrul
Naţional de Informare şi Promovare Turistică. 

Condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regula-
mentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacantsau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor depromovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personaluluicontractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilorşi instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

l are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Eu-ropene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul înRomânia;
l cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
l are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
l are capacitate deplină de exercițiu;
l are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau deunitățile sanitare abilitate;
l nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contraumanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cuserviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupțiesau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exer-citarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare la concurs:
l studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echi-valentă, în domeniile de licență: - Geografie - specializarea Geografia turismului; - Științe economice - specializarea Economia comerțului, turismului șiserviciilor, Economia comerțului, turismului serviciilor și managementulcalității; - Inginerie și Management - specializarea Inginerie și management în in-dustria turismului;
l cunoștințe de limba engleză nivel mediu.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:Proba scrisă se va desfăşura în data de 10.10.2016 ora 1000, iar interviul se va susține în data de 13.10.2016 ora 1000la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4.Dosarele de înscriere se vor de-pune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Re-surse Umane, până la data de 28.09.2016.     

Relaţii suplimentare la Biroul Re-
laţii cu Publicul, camera 7,

tel. 0256/352240, interior 210.” 



septembrie 2016

Programul național „Școala altfel” are o du-rată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpulanului școlar și poate fi derulat pe baza uneiplanificări ce rămâne la decizia școlilor. Astfel,în funcție de ciclurile de învățământ școlari-zate, unitățile de învățământ pot opta pentruunul dintre următoarele segmente: 21 noiem-brie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31martie 2017 și 15 mai - 9 iunie 2017 (învăță-mântul preșcolar și primar), respectiv 17 oc-tombrie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31martie 2017 și 15 mai - 9 iunie 2017 (învăță-mântul gimnazial, liceal, profesional și postli-ceal).Pe parcursul vacanței de vară, în toateinstituțile școlare de pe raza municipiuluiLugoj au fost executate o serie de lucrări astfelîncât copiii să fie întâmpinați cum se cuvine iarprocesul de învățământ să se poată desfășuraîn condiții corespunzătoare. Au fost executateigienizări ale sălilor de clase, coridoarelor șigrupurilor sanitare, zugrăveli, reparații aleunor instalații, reparații ale clădirilor, în unelecazuri ale acoperișurilor, refacerea unor piesede mobilier, lucrări la grupuri sanitare, lucrăride dezinsecție și deratizare, lucrări la unelesăli de sport, precum și alte intervenții nece-sare bunului mers al activităților didactice.
Aurel Jurubiţă

Continuă lucrările la maimulte obiective de investiții din mu-nicipiu. Au fost finalizate lucrările deasfaltare  pe străzile Plopilor (stratulde uzură), Odobescu, Dorobanți șiFdt. Barițiu și Bistrei. Pentru acest
lot de străzi recepția a fost efectuatăși s-a întocmit o anexă cu proble-mele ce trebuie remediate în decursde o lună.  În prezent se desfășoarălucrări pe noul lot care cuprindestrăzile: Nuferilor, Liliacului, Ana

Ipătescu, Rozelor, Fdt. Bocșei, Lale-lelor, Grigore Ureche, Traian Vuia șiHonoriciului. A fost turnat primulstrat de asfalt pe străzile GrigoreUreche Rozelor, Lalelelor și Honori-ciului. La Măguri s-a turnat primulstrat de asfalt pe cele patru tron-soane de stradă care nu fuseserăîncă asfaltate, urmând să fie turnatși stratul de uzură. Continuă și programul de asfal-tare a trotuarelor pe mai multe străzidin Lugoj. S-au finalizat lucrările pestrăzile Miron Costin, Grigore Ure-che, Odobescu, Grigorescu,Dorobanți, Bega și s-a asfaltat și oporțiune de trotuare rămasă pestrada Lalelelor. În prezent se lu-crează pe strada Nicolae Titulescu(pe partea dreaptă între strada Cara-giale și calea ferată și pe parteastângă între strada Cernei și calea fe-rată) unde are loc decaparea și semontează bordurile noi, urmând să

fie făcută pregătirea pentru asfaltare. Proiectul care cuprinde cele treistrăzi din cartierul Balta Lată a fostde asemenea finalizat. După cestrăzile au fost asfaltate s-au finali-zat și lucrările la trotuarele beto-nate pe străzile  Bela Bartok șiDimitrie Bolintineanu și IuliuManiu.Se așteaptă întrunirea Comisieide atestare tehnică la Agenția pen-tru Protecția Mediului Timiș pen-tru obținerea avizului de mediunecesar la demararea a patru pro-iecte de investiții importante dinmunicipiu. Este vorba de proiecteleprivind: Sistematizare CartierTimișoarei 110, SistematizareObor, Asfaltare tronson 1 drumTapia – Armădia și Realizare par-cări cartier Cotu-Mic. În cazul pri-mirii avizelor, la acest ultimobiectiv vor putea fi demarate lu-crările iar în cazul celorlalte trei

vor putea fi organizate licitații pen-tru execuția lucrărilor.  După aprobarea în ședința Con-siliului Local se va derula achizițiapentru reabilitarea prin plombarea unor străzi asfaltate pe osuprafață de 1600 mp.În data de 19 septembrie are loclicitația pentru lucrările de asfal-tare a tronsoanelor I și II de drumdin noul cartier Militari.Au fost montate în municipiu 21de indicatoare rutiere la trecerilede pietoni din preajma instituțiilorșcolare. Continuă în această perioadă și lu-crările de reabilitare a rețelei de apădin municipiu, în prezentdesfășurânduse lucrări în carierulMicroIII, strada Ceahlăului. În pe-rioada următoare se va repara covo-rul asfaltic pe străzile pe care s-aintervenit deja la rețeaua de apă.
Aurel Jurubiţă

Început de nou an școlar în instituțiile de învățământ lugojene

Lucrările de investiţii din municipiu

ANUNŢPrimăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștință, că în conformitate cu pre-vederile Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 - 2023, la nivelulîntregii țări se derulează procedurile necesare în vederea înregistrării (intabulării)gratuite a proprietăților imobiliare (terenurilor).În perioada 12.09.2016 - 31.12.2016, Primăria Municipiului Lugoj împreunăcu o firmă autorizată de cadastru, va executa intabularea gratuită a 165 terenuri
agricole din extravilan din sectorul 1 al Unității Administrativ Teritoriale Lugoj, res-pectiv o parte din parcelele din ,,ŢARINA MARE”, având numerele cadastrale:
Persoanele care deţin terenuri în parcelele menţionate, sunt rugate să-și pre-
gătească actele juridice care atestă dreptul de proprietate în vederea intabu-
lării și înscrierii în cartea funciară.Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la Biroul Agricol, Cadas-tru, din cadrul Primăriei Lugoj, camera 215.

A-605/1 – A-605/47A-607/1 – A-607/23A-609/1 – A-609/28 A-610/1 -  A-610/35A-612/1 – A-612/29A-613/1 – A613/18 

Se apropie termenul limită de vizare
a acordurilor de funcţionare 
pentru unităţile de comerţ 

și prestatorii de servicii de pe raza
Municipiului LugojPrimăria Municipiului Lugoj informeazăagenții economici care desfăşoară la punctele delucru situate în Municipiul Lugoj, exerciții comer-ciale în conformitate cu Legea 650/2002, că pânăla data de 30.09.2016, se vizează toate acordurilede funcționare eliberate anterior. Pentru vizare sevor prezenta următoarele documente conformHCL nr. 128 din 28.12.2015:

l Certificat de înmatriculare;
l Act constitutiv (Statut);
l Certificat constatator pentru sediu şi punctde lucru;
l Extras C.F. din care să rezulte că destinațiaspațiului corespunde cu activitatea propusă;
l Actul deținerii legale a spațiului;
l Document eliberat de ISU privind securita-tea la incendiu – Autorizație conform H.G. nr.

1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de con-strucții si amenajări care se supun avizării şi/sauautorizării privind securitatea la incendiu, modi-fică, sau negație;
l Planul de situație cu încadrarea în zonă aimobilului în care se desfăşoară exercițiul comer-cial;
l Declarație pe proprie răspundere conformLegii nr. 359/2004 privind simplificarea formali-tăților la înregistrarea în registrul comerțului apersoanelor fizice, asociațiilor familiale şi persoa-nelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, pre-cum şi la autorizarea funcționării persoanelorjuridice, modificată şi completată.Termenul de vizare a acordurilor defuncționare a fost prorogat conform Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Lugoj cu nr.
52/ 31.03.2016, până la 30.09.2016.Neavizarea acordurilor de funcționarese sancționează cu amendă şi suspendarea activi-tății. În cazul în care unitatea a fost închisă, sevor aduce acte din care să rezulte acest lucru.
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Colecția de lemn și mobiliertradițional a instituției noastreeste valoroasă, prin prisma uni-cității și a stării bune de conser-vare a obiectelor deținute.Vechimea și valorea artistică apieselor sunt sugestive pentruîntreaga civilizație bănățeană alemnului. Uneltele din lemn utilizate îndiverse ocupații și meșteșuguri(tâmplărie, dogărit, olărit etc.),vasele și obiectele folosite în gos-podăriile bănățene tradiționaleau cea mai mare pondere în ca-drul patrimoniului etnografic almuzeului lugojean. Lucrate dindiverse esențe lemnoase (brad,cireș, alun, nuc, prun), ele au ogamă vastă de forme și între-buințări. Tributare ideii de utili-tate, uneltele agricole (greble șifurci pentru fân, săpăligi etc.)atrag  atenția prin echilibrul pro-porțiilor și al finisajului. Impor-tanța animalelor de tracțiune(boul, calul) în viața cotidiană ațăranului bănățean este ilustratăprin  numeroasele juguri delemn  păstrate în colecția mu-

zeală, dar și printr-un valorosplug cu brăzdar de lemn, datat îna doua parte a secolului al XIX-lea.Prin sculptare, incizie saucrestare, țăranul meleagurilornoastre a realizat  o diversitatede compoziții, decorul și moti-vele câmpurilor ornamentalefiind în general simple . Un motivdecorativ străvechi, frecvent uti-lizat în cazul obiectelor din lemn,este dintele de lup, cu variateforme compoziționale.Deținem un număr impresio-nant de unelte confecționate dinlemn folosite în  industria cas-nică textilă bănățeană, războaiede țesut sau părți componenteale acestora: sul, spete, suveică,ițe etc. Specifice aceleiași indus-trii sunt și alte unelte:  mașină detors sucală, fus, rășchitor, darac.Furca de tors este obiectul cu ceamai mare valoare artistică. Co-lecția de furci de tors atrage prinvarietatea câmpurilor ornamen-tale, ilustrative fiind și pentrurolul lor social.În Banat, motivul decorativ

predominant ce împodobeștemobilierul tradițional este ro-zeta, mărginită de cercuri con-centrice și uneori de frunze ceacoperă întreagul câmp orna-mental al piesei. Bogatul nostrupatrimoniu păstrează câteva lăzide zestre ilustrative în acestsens. Mobilierul de interior esterealizat din lemn de brad - dula-purile cu fiocuri(cu sertare),cum le numesc în limbaj dialec-tal bănățenii, fiind pictate cu mo-tive fitomorfe sau geometrice(linii frânte).Instrumentarul pastoral estede o mare valoare artistică, im-presionând prin motivele deco-rative fitomorfe sau zoomorfe.Din punct de vedere artistic,foarte reușite sunt căucele  pen-tru apă, unele dotate cu lanț, lu-crate cu măiestrie, dintr-osingură bucată de lemn și orna-mentate în relief cu motive geo-metrice, vegetale sau zoomorfe.Din aceeași sferă a păstorituluisunt: tiparul de caș datat lasfârșitul secolului al XIX-lea, darși  bâtele  ori cârligele de cioban.

Fluierele de lemn sunt bine re-prezentate în cadrul colecției, elefiind  utilizate foarte frecvent lastână sau cu ocazia sărbătorilorde peste an.Obiectele de cult pe care le-am așezat în expoziția perma-nentă a instituției noastre suntreprezentate de cruci mici dinlemn și icoane pictate pe blat de

lemn de brad.Muzeul din Lugoj deține o co-lecție numeroasă de vase dinlemn, destinate uzului gospodă-resc -  covata din lemn pentrufrământat aluatul, scafa pentrufăină sau mălai, copaia pentruspălat, lopețile  cuptorului depâine, măsurile de cereale. Deșilipsite de decor, aceste piese se

disting prin meticulozitatea fini-sajelor. Lingurarele din lemn devișin, lingurile mari și poloniceledin lemn prezintă un decor mi-nimal, prin prisma roluluifuncțional deținut. Arta lemnului, ceramica și fi-brele naturale reprezintă o parteintrinsecă a zestrei umanității. 
Daciana Vuia

Pădureni (jud. Timiș)În punctul la Oloșag,situat la nord-est de localitate,pe malul drept al afluentuluilocal al Cernaborei, un sondajefectuat de către directorul
muzeului lugojean Ioan Stra-tan s-a concretizat prin desco-perirea unei așezări dacice,parțial distrusă datorită lucră-rilor agricole. Din aceastăcauză nu a putut fi precizat

tipul de locuință, fiind desco-perit în schimb un inventardemn de interes: un vas cera-mic de uz comun lucrat ma-nual și decorat cu brâualveolar, un amnar, o nicovală,două seceri și un vârf de sulițădin fier.Românești (jud. Timiș)Românești - Dumbrăvița: Înnord-estul Banatului, pe cur-sul superior al Begăi, a fostdescoperită în toamna anului1959 așezarea paleolitică delângă satul Românești, pe o te-rasă  numită de localnici Dum-brăvița, încadrată la nord-estde râul Bega, iar la sud-vest depârâul Poieni. Primele săpă-turi au început în anul 1960pentru ca mai apoi să fie efec-tuate cercetări sistematiceîntre anii 1961 – 1964 și 1967

– 1972. În acest punct au fostgăsite cele mai bogate urmearheologice. Au fost delimitateșase niveluri de locuire eșalo-nate pe 1,15 m adâncime, con-ținând numeroase piese tipicedintre care amintim: răzuito-rul macrolitic de tradiție mus-teriană, o serie de gratoarenucleiforme sau de așchiimari, gratoare pe așchii lungi,lame cu scobitură și burine dediverse tipuri. Cercetărileefectuate în situl Românești –Dumbrăvița au adus nume-roase contribuții la cunoaște-rea aurignacianului din Banat,un aurignacian izolat ce conti-nuă să se dezvolte lent și mo-noton în forme din ce în cemai puțin tipice dar care păs-treză o tipologie funcționalăaurignacoidă până la sfârșitul

glaciarului. Mai mult, stratu-rile superioare le la Româ-nești – Dumbrăvița, din carenu lipsesc elementele aurig-naciene (gratoare carenate șilamelele Dufour), își îmbogă-țesc inventarul de unelte desilex cu piese specifice epipa-leoliticului.Românești – Dealul Viei: PeDealul Viei – o terasă la cca 25de metri altitudine în stângarâului Bega, la jumătatea dis-tanței dintre Românești șiCurtea, au fost semnalate încădin 1960 urme de locuire Criș.Sondajul întreprins aici decătre muzeul lugojean a dus ladescoperirea unor fragmenteceramice ce provin de la vasemari de factură Criș.Românești – Peșteră: Peș-tera din apropierea localității

a fost investigată arheologicîncă din 1949 de către MariusMoga. În 1960 s-a efectuat unnou sondaj de către Fl. Mogo-șanu și I. Stratan. Imposibilita-tea precizării stratigrafiei adeterminat gruparea materia-lului după criterii tipologice,delimitându-se astfel uneleelemente Criș, alături de celefoarte bine reprezentate Tis-zapolgar și altele aparținândperioadei de trecere la epocabronzului – aspectul numitHerculane II. (Bibliografie:Maria Moroz-Pop, Contribuțiila repertoriul arheologic al lo-calităților din județul Timișdin Paleolitic și până în EvulMediu, în Banatica, VII, 1983;Florea Mogoșanu, Paleoliticuldin Banat, 1978)
Dr. Răzvan Pinca

Colecția de lemn și mobilier tradițional bănățean 
din patrimoniul muzeului lugojean

Cercetări arheologice întreprinse de către Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj (IX)

Vernisajul expoziţiei de fo-
tografie „Soulmates” a artistului
fotograf Oana StoianTot la “Casa Bredicenilor”din Lugoj a avut loc joi, 4 august2016, de la 19.00, şi cel de al doileaeveniment cultural din programulFestivalului Internațional „Lu goj Cla-sic”, şi anume: vernisajul expozițieide fotografie „Soulmates”, realizatăde artistul fotograf Oana Stoian, cares-a născut în Lugoj în anul 1993; aab sol vit studiile de licență în 2015 laSecția Foto-Vi deo a Facultății de Arteşi De sign în cadrul U ni ver sității deVest din Timişoara; în prezent, ur-mează stu diile de masterat în GraficăPublicitară; a avut pri ma expozițiepersonală de fotografie în luna de -

cem brie 2015, în Timişoara, iar în2016 a fost a lea să printre cei zecefinaliști ai concursului internaționalde fotografie „Sony World Pho -tography Awards”, la ca tegoria Pro-fessional – Sta ged; Oana estecunoscută în me diul artistic și subpseu donimul de Nairafee. 
„Psalmi” – recital cu Maia

Morgenstern și Aura TwarowskaCel de-al treilea evenimentcultural din cadrul FestivaluluiInternațional „Lu goj Clasic” a fost re-citalul de muzică sacră „Psalmi”, cares-a desfășurat sâmbătă, 6 august2016, de la ora 21.00, în ambianța cutotul deosebită a templului mozaicdin Lugoj – Sinagoga Neologă. Reci-talul a fost susținut de mezzoso-

prana Aura Twarowska (Opera deStat din Viena) și soprana Diana Chi-rilă (Opera Națională din Timișoara);invitată de onoare a fost actrița MaiaMorgenstern, într-un recital de ex-cepție – proiecții cu lectură de Psalmişi versete din Vechiul Testament(Psalmi și versete din Geneză și Psal-
mii moderni ai lui Reiner MariaRilke), filmare în exclusivitate pentruFestivalul Internațional “Lugoj Cla-sic” de Alexandru Constantinescu;acompaniamentul la orga Sinagogii afost susținut de Silviana Cîrdu (Uni-versitatea de Vest din Timișoara –Facultatea de Muzică și Teatru); înprogram: recitare de Psalmi Biblici șimoderni, aranjamente muzicale de
Psalmi, de N. Bretan, A. Dvorak, A. H.

Malotte, H. Smart, O. Speaks, N.Rorem; Psalmul 50 „Deschide,Doamne, buzele mele și gura mea vavesti lauda Ta”, Psalmul 27 „Domnul
este lumina și mântuirea mea, decine să mă tem?” și Psalmul 23 „Dom-nul este Păstorul meu, nu voi ducelipsă de nimic”. Adriana Weimer

Festivalul Internaţional „Lugoj Clasic”– Lugoj, ediţia I, 
30 iulie – 11 august 2016 (partea a II-a)
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Joi, 22 septembrie și vineri, 23septembrie vor avea loc în munici-piul Lugoj manifestări ocazionate deînhumarea rămășițelor pământeștiale regretatului maestru Gelu Barbu.Acestea se vor desfăşura după ur-mătorul program:
Joi, 22 septembrie, ora 1300– Ceremonial militar şi religios laBiserica „Sfinții Împărați Con-stantin și Elena” din Cimitirul Or-todox de pe str. Făgetului;
Vineri, 23 septembrie, ora

1200 – Omagiu maestrului GeluBarbu – proiecție de film la Cine-matograful „Bela Lugosi”.Născut în Lugoj în anul 1932 , fiulcompozitorului Filaret Barbu şi alLuciei, a fost format la şcoala deDans clasic a Operei Naționale Ro-mâne din Bucureşti cu Anton Roma-novski şi Floria Capsali, după care afost angajat în corpul de balet alOperei Române din Bucureşti.În 1952 a plecat la studii la Sankt

Petersburg, fostul Leningrad, la Aca-demia de Balet „Waganova”, avândcolegi pe renumiții Nureev, Barishni-kov, Maya Plisetskaya etc., iar caprofesor pe Alexander Puskin.După absolvire s-a întors laOpera Română din Bucureşti unde afost prim balerin. Repertoriul său acuprins roluri din spectacolele debalet: „Lacul lebedelor”,  „Spărgăto-rul de nuci”, „Călin”, „Haiducii”, „Fân-tâna din Bacciseray”, etc.                             În 1961 în timpul unui turneu înRDG a reuşit să treacă  zidul Berlinu-lui în RFG, cerând azil politic.A fost angajat în diferite opere caprim solist ca de exemplu: opera dinNurenberg, opera din Oslo, operadin Stockholm. A dansat pe scenaoperei din Paris. De asemenea afăcut turnee în toată Europa şi Asia.În 1966 se stabileşte în Las Pal-mas de Gran Canaria în Spania undea fondat prima companie de dansclasic din Spania care se  chema„Balet Las Palmas de Gelu Barbu”.Timp de 20 de ani a organizatcursuri de balet în Taragona şi Lisa-bona.

În 1994 a fost decorat de RegeleJuan Carlos I al Spaniei ca fiu adoptival oraşului Las Palmas şi declarat fiuadoptiv al arhipelagului Canaria.În 1999 a primit titlul de cetă-țean de onoare al oraşului Lugoj, iarîn 2002 a primit Ordinul NaționalSteaua României în grad de Cavaler.În 2010 a primit premiul MAX,cel mai mare premiu pentru artăscenică din Spania.A semnat peste 200 de coregrafiiconsiderate de excepție.I s-a publicat în 2002 cartea bio-grafica ”Ritmul sentimentelor”scrisă de Antonio Pita Cardenes, iarîn 2004 a fost tradusă şi reeditată înRomânia la Editura ”Cartea Româ-nească”. În 2009 a scris „Istoria ba-letului românesc şi cariera mea”,volum apărut la Editura TeatruluiNațional de Opereta „Ion Dacian”.S-a dăruit tuturor, a fost o flacarăcare a ars fără zgârcenie pentru ori-cine i-a cerut sprijin, a fost un sufletplin de lumină pe care a împărțit-otuturor aducându-le bucurie.
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace!

Manifestări ocazionate de înhumarea rămășiţelor pământești ale
regretatului balerin lugojean de talie internaţională, Gelu Barbu

În ședința din 11 septembrie1929, membrii Consiliului Orășenesc, lapropunerea primarului I. Harambașa,au votat în unanimitate proiectul pri-vind înființarea Școlii de Muzică. În pri-mul an școlar, începând cu data de 1octombrie, aceasta urma să funcționeze

ca o instituție cu caracter particular, însăsub egida Primăriei. Cel propus pentrua prelua direcțiunea noii instituții eraIon Vidu, dar, datorită responsabilități-lor pe care le avea de îndeplinit în cali-tate de inspector de muzică pe plannațional, doinitorul Banatului a declinat

de la început acceptarea funcției, care,începând cu anul următor, va fi preluatăde Filaret Barbu. Cu excepția profesori-lor nominalizați deja, la catedra de in-strumente de suflat a fost cooptat IosifKlein (un anunț al înființării Școlii deMuzică Comunale, în care era nominali-zat sediul – edificiul fostului Spital Oră-șenesc – și adresa: str. Bisericii, nr. 22, afost publicat în periodicul local „Răsu-netul”). În 23 februarie 1930, AliceHartmann-Janovitz, titulara catedrei devioară a Conservatorului, a concertatîmpreună cu Adalbert Janovitz și KarolWisnovsky (Trio în sol minor de Sme-tana), având și o contribuție solistică, cuSonata „Trilul diavolului” de Tartini, iarîn 16 noiembrie, același an, în cadrulunui concert religios desfășurat la bise-rica reformată, sub auspiciile reuniuniimaghiare (Magyar Dalárda), a interpre-tat La Follia de Corelli, cu acompania-mentul organistic al lui A. Janovitz.În anul școlar 1930-1931 s-a

operat o extindere a catedrelor, iar Fila-ret Barbu, proaspăt absolvent al cursu-rilor de dirijat (Dirigenten-schule) de laNeues Wiener Konservatorium, la clasaprofesorului Rudolf Nilius, va fi confir-mat în funcția de director. Conducereatinerei instituții, aflate sub auspiciilePrimăriei, purtând titulatura de Conser-vator Popular de Muzică, a lansat unapel melomanilor lugojeni și părințilorelevilor din provincie care aveau copiiînscriși la principalele instituții școlaredin oraș (Liceul Teoretic de Băieți „Co-riolan Brediceanu”, Școala Superioarăde Comerț, Școala Normală de Fete, Li-ceul de Fete „Iulia Hasdeu”, Școala CivilăGermană, Școala Profesională și școlileprimare), pentru frecventarea cursuri-lor nou-înființatei instituții muzicale. În-scrierile urmau să se efectuau începândcu data de 15 septembrie, iar cursurile,care debutau la 1 octombrie, puteau fiurmate de copiii care împliniseră vârstade 7 ani. În organigrama de funcționarea Conservatorului erau prevăzute urmă-

toarele secții:– Teoria muzicii (principii de muzică,solfegiu, dictat muzical, teoria instru-mentelor, armonie și istoria muzicii),predată de Filaret Barbu și Ioan Bacău.–  Pian, cu aportul profesorilor ClaraVojkicza, Adalbert Janovitz, dra I. Baloghși dna A. Arató.– Vioară, instrument predat de AliceHartmann-Janovitz, Emil Vasilescu,Francisc Tietz și Andor Arató.– Instrumente de suflat, catedră ocu-pată de lt. Iosif Klein, Gh. Vrăbiescu și in-structorii Ștefan Luică și Anton Alexoff.–  Corzi grave (violoncel și contra-bas), instrumente predate de Karol Wis-novsky, Andor Arató și Ioan Bacău.– Catedra de canto, coordonată deGheorghe Dippon și Cornelia Elena(Nelly) Șepețian.– Cursuri speciale: compoziție (armo-nizare de coruri), instrumentație și cursde dirijat (F. Barbu). 
Dr. Constantin-T. STAN

Conservatorul de Muzică din Lugoj (2)

Primăria Municipiului Lugoj informează agenții econo-mici cu obiectul de activitate de tip bar (grupa CAEN 563),
restaurant (grupa CAEN 561), sau alte activităţi recreative
şi distractive (grupa CAEN 932) că pentru emiterea/viza-
rea autorizaţiei pentru desfăşurarea activității de alimentațiepublică pentru anul 2016, vor depune la Primăria Lugoj, cam112, următoarele documente (conform HCL nr. 129 din28.12.2015):

l Cerere; 
l Autorizația (original);
l Certificat de înmatriculare;
l Act constitutiv (Statut);
l Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru;
l Actul deținerii legale a spațiului;
l Schiță privind suprafața de vânzare;

lDocument eliberat de ISU privind securitatea la incendiu– Autorizație conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobareacategoriilor de construcții şi amenajări care se supun avizăriişi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modifică,sau negație;
l Extrasul C.F. din care să rezulte că destinația spațiuluicorespunde cu activitatea propusă;
l Planul de situație cu încadrarea în zonă a imobilului încare se desfăşoară exercițiul comercial;
l Releveul spațiului pentru agenții economici al cărorobiect de activitate este alimentația publică de tip bar, restau-rant, alte activități recreative şi distractive;
l Declarație pe proprie răspundere conform H.G. nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimen-tație publică neincluse în structurile de primire turistice;

l Declarație pe proprie răspundere conform Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrareaîn registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor fami-liale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,precum şi la autorizarea funcționării persoanelor juridice, mo-dificată şi completată;                      Termenul de vizare a autorizaţiei pentru anul
2016 a fost prorogat conform Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Lugoj cu nr. 51/ 31.03.2016, până la
30.09.2016. Neavizarea autorizației se sancționează cuamendă şi suspendarea activității.                      În cazul în care unitatea a fost închisă, se voraduce acte din care să rezulte acest lucru (hotărârea adunăriigenerale precum şi acte doveditoare de la Oficiul RegistruluiComerțului).

Reamintim celor interesaţi că se apropie termenul de vizare a autorizaţiei pentru
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinţele de tip

ANL situate pe raza  Municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Se aprobă Metodologia de calcul a chiriei pentru locuinţele de
tip ANL situate pe raza  Municipiului Lugoj.

Art.2. – În vederea stabilirii chiriei pentru tinerii care au împlinit vârsta
de 35 ani, se stabileşte  la 1%, cota care se aplică la valoarea de inventar a locuin-
ţei. 

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei urbanism.

Nr. 29 din 31.08.2016

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  de tip ANL 

situate pe raza Municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL si-
tuate pe raza Municipiului Lugoj, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Lugoj, să semneze con-
tractele  de vânzare – cumpărare, pentru locuinţele de tip ANL.

Art.3. – Se aprobă stabilirea unui comision de 1% din valoarea de vânzare
calculată a locuinţei, pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate im-
obiliară, evidenţă şi vânzare.

Art.4. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei urbanism.

Nr. 28 din  31.08.2016

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  59 din

28.05.2015 privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a 9 parcele
de teren, situate în municipiul Lugoj, sat Tapia,  pentru construirea unor

locuinţe familiale  

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E:

I. – Se aprobă Caietul de sarcini şi instrucţiunile de scoatere la licitaţie în
vederea concesionării pentru construirea de case de locuit, situate în Municipiul
Lugoj, sat Tapia, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotă-
râre.

II. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
urbanism, patrimoniu.

Nr. 42  din 31.08.2016

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului local  nr. 123 din 21.07.2011 pri-
vind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a 74 de parcele, situate în

Lugoj, str. Timişorii,  Zona M.A.N., pentru construirea unor locuinţe  şi
aprobarea  Caietului de sarcini

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E:

I. – Se aprobă Caietul de sarcini şi instrucţiunile de scoatere la licitaţie în
vederea concesionării  unor parcele de teren situate în municipiul Lugoj, str. Ti-
mişorii, Zona M.A.N., pentru construirea de locuinţe, conform Anexei  care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

II. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
urbanism patrimoniu. Nr. 41  din 31.08.2016

HOTĂRÂREA
privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului

Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniver-
sitar din municipiul Lugoj pentru anul şcolar 2016 - 2017

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Lugoj în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj pentru
anul şcolar 2016-2017, persoanele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta ho-
tărâre.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotă-
rârea Consiliului Local nr. 88 din 24.09.2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din municipiul Lugoj, cu modificările ulterioare.

Nr. 45 din 08.09.2016
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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 DavidProgramul 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

                                                                           IMPORTANT                Prin OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la niveluladministrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,au fost aduse modificări cu privire la perceperea taxei extrajudiciare de timbru.În activitatea de evidență a persoanelor, taxa extrajudiciară de timbru se percepe înurmătoarele cazuri:
l eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;
l preschimbarea buletinelor de identitate;
l înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.În domeniul stării civile, nu se percepe taxa extrajudiciară de timbru pentru următoa-rele categorii de activități:
l înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă  a desfacerii căsătoriei;
l transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmitede autorități străine;
l reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;
l eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau de-teriorate.

Monica Otilia David



În primii ani de dupăsfârșitul Primului Război Mon-dial, falnica Vienă se va con-frunta cu o acută crizăeconomică, cu repercusiuni tra-gice asupra nivelului de trai alcetățenilor. Marcate deînfricoșătorul spectru al foame-tei, numeroase familii vienezeau apelat la ajutorul locuitorilorLugojului, un oraș cu un bun re-nume și o prosperă stare mate-rială, pentru găzduirea șiîntreținerea copiilor lor. Cu ac-ceptul autorităților locale șisprijinul Asociației FemeilorGermane, municipalitatea lugo-jeană a deschis, cu maximă ge-nerozitate, porțile vechii cetățide pe malurile Timișului, ofe-rind ospitalitate micilor vie-nezi. Sutele de copii, sosiți cutrenul în mai multe etape, înprimăvara anului 1922, au fostgăzduiți de familii de români,germani, maghiari și evrei (epi-sodul a fost relatat pe larg înperiodicul lugojean de expresiegermană „Banater Bote”). Eraîncă o confirmare a sublimeivocații ecumenice a unui orașîn care conviețuiau, de veacuri,în deplină armonie, în cel maicurat spirit multicultural și in-terconfesional european,comunități etnice compacte, alecăror reprezentanți și-au pusbenefica amprentă în procesuldevenirii urbei. Iată numele câ-torva familii de lugojeni, vred-nice de pioasă aducere-aminteși recunoștință din parteamunicipalității capitalei valsu-lui, mărețul și mândrul burg depe malurile Dunării albastre:

Groß, Bart, Spitzer, Lunga,Tabar, Mike, Andrei, Ignea, Jer-novits, Lichtenstein, Schmidt,Csontos, Stankovits, Hart, Len-hardt, Gându, Lupea, Richter,Schlinger, Wilhelm, Mihuț, Gro-zăvescu. Tribulațiile materiale dinfosta capitală imperială vor ficonsemnate, peste doi ani de lapopasul copiilor vienezi laLugoj, în mărturiile unor muzi-cieni lugojeni aflați la studiu.Baritonul Titus Olariu (fiul pro-topopului ortodox al Făgetului)– avocat, ofițer de aviație, mem-bru cofondator al OpereiNaționale din Cluj, viitor depu-tat și prefect al județului Seve-rin – studia intens la Viena, înacei ani, în vederea unei preco-nizate audiții la Volksoper. In-certitudinile privind viitoareasa carieră artistică sunt expri-mate într-o epistolă expediatăpărinților săi în 18 februarie1924: „Muncesc necontenit să-mipot măcar apropia ținta pentrucare sunt aci. Merge însă camgreu, mai greu decât îmi închi-puiam. Fiind impacient din fire,natural că, în așteptarea rezul-tatului pe care cred să-l am prinmijlocul lui aprilie – fie favora-bil, fie nefavorabil –, sunt de onervozitate tot mai mult cres-cândă. Greutatea eventualuluieșec nu o simt atât din punct devedere moral, ci mai mult mate-rial. Cheltuiesc o sumedenie debani, pe care, în caz de succes, îipot plăti foarte ușor înapoi,chiar numai din turneul de con-certe pe care intenționez să-l

dau la vară. Am o mângâiereînsă, mai bine zis o speranță, capeste vreo două săptămâni săpot cânta, în cerc foarte res-trâns, probă la Opera Popularăde aci, și atunci să mă pot con-vinge de șansele carierei. Chiardacă-mi succede aci primuldebut, cred ca pentru anul carevine să nu stau în Viena. E oscumpete îngrozitoare, și dinleafa pe care aș primi-o, poțimuri de foame. Voi face tot po-sibilul să primesc un angaja-ment pentru Franța, unde suntstările mai normale și chiar cuo leafă medie poți trăi cel puținomenește”.Între anii 1921 și 1926, be-neficiind de o bursă și de ajuto-rul material și moral al pianisteiMaria Braniște, Zeno Vancea afrecventat cursuri particularede contrapunct, fugă și compo-ziție la Neues Wiener Konser-vatorium, la clasa lui ErnstKanitz, greutățile financiare ne-permițându-i înscrierea la Aka-demie für Musik unddarstellende Kunst. În acestcontext, obținând adresa unuimuncitor feroviar vienez, alcărui fiu se afla în grija unei fa-milii lugojene, Vancea a reușitsă închirieze o modestă încă-pere, unde a locuit trei ani. Van-cea reprezenta, prin origineasa, dar și legăturile sale fami-liale, prototipul bănățeanuluiautentic: român „verde” dupătată (care era nepotulharambașei Petru Vancea, lotrudin codrii Carașului), austriacdupă mamă (născută Kintzl),crescut de mic de un binefăcă-

tor evreu, Feldman (după ce ră-măsese orfan de ambii părinți),căsătorit cu o unguroaică (Ju-dita Clarisa Illyés). În perioada1924-1926, fiind membru actival Societății „România Jună”, s-aimplicat în densele sale pro-iecte și manifestări culturale,dirijând Corul Capelei OrtodoxeRomâne. Episodic, a condusrepetițiile unui cor al tipografi-lor vienezi, în cadrul unor con-certe muncitorești (ArbeiterSymphoniekonzerte) organi-zate de Anton von Webern.Cineva, cândva, va iniția,poate, un proiect cultural,agreat de cele douămunicipalități, pentru o perpe-tuă și ritmică evocare aemoționantei înfrățiri dintre bi-nefăcătorii lugojeni și pauperiicetățeni vienezi!
Dr. Constantin-T. STAN
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Miercuri, 24 august, s-adesfășurat la Arad întâlnirea deînființare a structurii regionale aAsociației Municipiilor din Româniapentru Regiunea Vest, care are încomponență  județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.La întâlnire a fost invitat șiprimarul municipiului Lugoj, Fran-cisc Boldea alături de primarii dincelelalte 11 municipii ale regiuniivest, respectiv Arad, Timișoara,Lugoj, Reșița, Caransebeș, Deva, Hu-nedoara, Lupeni, Petroșani, Vulcan șiOrăștie. În cadrul întâlnirii s-au dis-cutat problemele cu care se con-fruntă în prezent municipiile,modalități de rezolvare a acestora,schimburi de bune practici în di-verse domenii. A fost abordată șirelația dintre comunitățile locale șiadministrația centrală, necesitateatransferului de la nivel central lanivel local al unor atribuții privinddezvoltarea economică locală. Deasemenea s-a discutat și despre ac-cesarea fondurilor europene și pro-movarea unor proiecte de lege

referitoare la activitateaadministrației locale.Pe ordinea de zi alături dealte probleme organizatorice pri-vind înființarea și funcționarea su-cursalei a fost alegerea conduceriiacesteia. În funcția de președinte alsucursalei a fost ales ing. GheorgheFalcă - Primarul Municipiului Arad,iar în cele de vicepreședinți,  prof.ing. Francisc Boldea - Primarul Mu-nicipiului Lugoj și ing. DanBobouțanu - Primarul MunicipiuluiHunedoara.Înființarea acestei structurila nivelul Regiunii Vest este de mareimportanță pentru dezvoltareazonei întrucât coagulează eforturiletuturor municipiilor dincomponență și oferă posibilitateaunei abordări armonioase și co-erente a problemelor comune cucare se confruntă aceste localități.Francisc Boldea, PrimarulMunicipiului Lugoj a luat partemarți, 13 septembrie, la București, lareuniunea Comitetului Director alAsociației Municipiilor din România.
Aurel Jurubiţă

A fost înființată Sucursala Regională Vest 
a Asociației Municipiilor din România

Sute de copii vienezi, ameninţaţi de spectrul foametei, 
au fost găzduiţi de lugojeni în primăvara anului 1922


