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Bugetul local pe anul 2017 pune
accentul pe dezvoltarea Lugojului

În cursul săptămânii trecute
administrația locală a finalizat Pro-
iectul de buget al municipiului
Lugoj pentru anul 2017. Acesta a
fost afișat pentru a fi supus dezba-
terii publice, urmând ca cel mai
probabil în a doua săptămână a
lunii martie să aibă loc o ședința
extraordinară de consiliu pentru
dezbatere și aprobare. Având pre-
văzută suma de aproape 90 mi-
lioane lei pentru dezvoltare
dintr-un total de circa 163 mi-

lioane lei, bugetul local pe acest
an este preponderent orientat
către investiții care continuă mo-
dernizarea oraşului. „Anul acesta,
la fundamentarea bugetului, a tre-
buit să ținem cont de creșterea cu
20% a salariilor din administrația
publică pe care guvernul a acor-
dat-o începând cu luna februarie.
Pornind de la acest fapt a trebuit
să refacem calculele referitoare la
secțiunea de funcționare pentru
toate compartimentele din primă-

rie și din subordinea Consiliului
Local  cât și pentru instituțiile pen-
dinte, respectiv Bibliotecă, Muzeu
și Casa de Cultură a Municipiului.
Pentru că principala noastră preo-
cupare a rămas dezvoltarea și mo-
dernizarea orașului și pentru că
anul viitor vom avea jubileul Marii
Uniri, vom încerca în această pe-
rioadă să finalizăm marea majori-
tate a proiectelor pe care le avem
de pus în practică. Avem pe lista
de investiții 110 obiective pentru

care sunt cuprinse fonduri în
buget. Pentru a ne atinge toate
aceste scopuri ne vom baza și pe
atragerea de fonduri de la guvern,
de la Programul național de dez-
voltare locală și fonduri europene.
Pentru învățământ este prevăzută
o sumă importantă, circa 16 mi-
lioane lei pentru cheltuielile mate-
riale și reparațiile curente la
grădinițele, școlile și liceele din
oraș. Anul acesta vor avea sume
alocate în acest sens, în special,

Colegiul Tehnic Valeriu Braniște,
Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu,
Școala Gimnazială de Muzică Fila-
ret Barbu, Școala Gimnazială Nr. 3
și grădinițele PP2, PP4 și PP5. Spi-
talul Municipal Dr. Teodor Andrei
are în afară de sumele pentru pro-
iectele europene alocată și suma
de 4 milioane lei pentru utilități
dar și lucrări de modernizare –
reabilitare.” a declarat Francisc
Boldea,  primarul municipiului
Lugoj.
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Nelson Richard De-
Mille afirma că:
“să elimini sără-

cia nu este un act de cari-
tate, ci un act de dreptate.
Ca şi sclavia sau aparthei-
dul, sărăcia nu este o stare
naturală. Este provocată
de om şi poate fi eradicată
de acţiunile oamenilor”.Înfiinţată în baza Hotărârii Consi-liului de Miniștrii nr. 454 din 1957 șipreluată de către Primăria Munici-piului Lugoj în 1992, în zilele noas-tre cantina socială din municipiueste o unitate publică de asistenţă so-cială fără personalitate juridică, aflatăîn subordinea Direcţiei de AsistenţăSocială Comunitară. Activitatea can-tinelor sociale este reglementată deLegea nr. 208/ 1997 privind canti-nele sociale.Pot beneficia de serviciile cantine-lor de ajutor social următoarele cate-gorii de persoane:a) copiii în vârstă de până la 18 ani,aflaţi în întreţinerea acelor familii alcăror venit net mediu lunar pe o per-soană în întreţinere este sub nivelulvenitului net lunar, pentru o per-soană singură, luat în calcul la stabi-lirea ajutorului social (142 lei);b) tinerii care urmează cursuri dezi la instituţiile de învăţământ cefuncţionează în condiţiile legii, pânăla terminarea acestora, dar fără a de-păși vârsta de 25 de ani, respectiv 26de ani în cazul celor care urmeazăstudii superioare cu o durată mai

mare de 5 ani, aflaţi în întreţinereaacelor familii al căror venit net mediulunar pe o persoană în întreţinereeste sub nivelul venitului net lunar,pentru o persoană singură, luat încalcul la stabilirea ajutorului social(142 lei);c) persoanele care beneficiază deajutor social sau de alte ajutoare bă-nești acordate în condiţiile legii și alcăror venit este de până la nivelul ve-nitului net lunar pentru o persoanăsingură, luat în calcul la stabilirea aju-torului social (142 lei);d) pensionarii;e) persoanele care au împlinit vâr-sta de pensionare, aflate într-una din-tre următoarele situaţii: sunt izolatesocial, nu au susţinători legali, suntlipsite de venituri;f ) invalizii și bolnavii cronici;g) orice persoană care, temporar,nu realizează venituri. Această cate-gorie beneficiază de serviciile canti-nei sociale pentru o perioada de celmult 90 de zile pe an.Persoanele îndreptăţite să benefi-cieze de serviciile cantinelor sociale,stabilite la literele a), b), d), e) și f) șicare realizează venituri ce se si-tuează peste nivelul venitului netlunar, pentru o persoană singură,luat în calcul la stabilirea ajutoruluisocial (142 lei), pot beneficia deserviciile cantinei de ajutor social,cu plata unei contribuţii de 30% dinvenitul pe persoană, fără a se de-păși costul meselor servite, calculatpe aceeași perioadă (ex: norma dehrană la cantina socială este în pre-zent în cuantum de 12 lei/per-soana/zi, ceea ce înseamnă căpentru o lună calendaristică, în con-

diţiile în care servește masa în toatecele 30 de zile persoana ar trebui săplătească 360 lei).Hrana pentru cele două mese zil-nice (prânz și cină) se distribuie odată pe zi, între orele 11:30– 14:30la sediul Cantinei sociale situat înLugoj pe strada Al. Mocioni nr. 34(vis-à-vis de gară).Persoanelor care, din motiveobiective, rezultate din ancheta so-cială, nu se pot deplasa la sediul can-tinei, li se distribuie hrana pentrucele două mese zilnice la domiciliu,o dată pe zi (între orele 1230 –1400), transportul gratuit al acesteiafiind aprobat de directorul cantinei

de ajutor social.În prezent la cantina socială mă-nâncă 61 de persoane (15 cu plată și46 gratuit) din care pentru 6 per-soane se distribuie mancarea la do-miciliu.Cele 15 persoane care servescmasa la cantina socială cu plată suntpensionari care locuiesc singuri saupersoane cu dizabilităţi, foști profe-sori sau funcţionari, acum aflaţi înpensie. Cel mai longeviv beneficiar al can-tinei sociale din municipiu a fostAvramescu Mihai Francisc, cunoscutlocuitorilor din municipiu ca “MișiMotor”, între 1976 și 2013, an în care

a și decedat.Exemple de meniuri ce pot fi ser-vite la Cantina socială din Lugoj(porţia pentru o persoana/zi):ciorbă de pui a la Grec, tocană decartofi cu carne, o pâine, mămăligăcu brânza și smântâna și 2 ochiuri deou; ciorbă de fasole cu ciolan, pilafde orez cu cârnaţi, o pâine, conservăde carne și brânza topită.De asemenea, la solicitarea bene-ficiarilor meniurile pot fi modificatela anumite perioade de timp. În fiecare an, de Paște și de Cră-ciun, Cantina socială Lugoj oferă be-neficiarilor meniuri speciale! 
Călin Bublea

Cantina Socială Lugoj –în sprijinul persoanelor cu 
venituri reduse şi persoanelor nedeplasabile din municipiu

În Monitorul Oficial al Ro-maniei, Partea I, nr. 998 din 12decembrie 2016, a fost publi-cată Ordonanţa de Urgenţă aGuvernului nr. 93/ 2016 pen-tru  reglementarea unor mă-suri de simplificare a acordăriiunor beneficii de asistenţa so-cială, precum și pentru stabili-rea unor măsuri bugetarepentru acestea în 2016.Prin acest act normativ sepropune simplificarea admi-nistrativă a acordării ajutoru-lui social – acordat în bazaLegii nr. 416/ 2001 privind ve-nitul minim garantat-modifi-cată și completată, a alocaţieipentru susţinerea familiei –acodrată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentrususţinerea familiei-modificatăși completată, și a ajutoruluipentru încălzirea locuinţei –acordat în baza Ordonanţei deurgenţă nr. 70/ 2011. Astfel,actul normativ prevede, înprincipal:
l solicitarea concomitentă acelor trei beneficii în situaţia încare persoana/ familiaîntrunește condiţiile de eligibi-litate pentru toate, inclusiv caperioada de solicitare având învedere ca ajutorul pentru în-

calzirea locuinţei se acordănumai în perioada sezonuluirece;
l luarea în considerare adocumentelor doveditoare de-puse pentru unul dintre bene-ficii, dacă pentru celelalteîntrunirea condiţiilor de eligi-bilitate se produce ulterior sta-bilirii dreptului iniţial (spreexemplu iniţial se stabileștedreptul la ajutor social și ulte-rior apare un copil în familie șise solicită alocaţia pentrususţinerea familiei);
l eliminarea, în cazul ajuto-rului social, a prezentării din 3în 3 luni a adeverinţei de laagenţia teritorială pentru ocu-parea forţei de muncă și regle-mentarea verificării situaţieipersoanelor apte de muncănumai pe baza listelor șiinformaţiilor furnizate deagenţiile teritoriale pentruocuparea forţei de muncă, res-pective de inspectoratele teri-toriale de muncă;
l eliminarea prevederilorlegale care se referă la depune-rea din 3 în 3 luni, de către be-neficiar, a unei declaraţii pepropria răspundere și docu-mente justificative care săateste menţinerea condiţiilor

de acordare, reglementare su-plimentară, beneficiarul avândoricum obligaţia de a anunţaorice modificare intervenită cuprivire la component familiei șiveniturile membrilor acesteia;
l eliminarea din categoriaveniturilor care se iau în calculla stabilirea drepturilor de aju-tor social, alocaţie pentru sus-tinerea familiei și a ajutoruluipentru încalzirea locuinţei atuturor burselor școlare, a bur-sei profesionale prevazuta deH.G. nr. 1062/ 2012 si a stimu-lentului educaţional prevăzutde Legea nr. 248/ 2015;
lmodificarea condiţiilor deeligibilitate în cazul alocaţieipentru susţinerea familei însensul acordării acestui dreptși în situaţia în care unul dintrecopiii de vârstă școlară nu ur-mează cursurile deînvăţământ, similar și în cazulcelor care pe parcursul semes-trului școlar înregistreazăpeste 20 de absenţe nemoti-vate;
l introducerea, prin nor-mele metodologice de aplicare,a unui formular de cerere sim-plificat pentru solicitarea ulte-rioară a unuia dintre drepturi.

Călin Bublea

Modificări în ceea ce privește acordarea 
beneficiilor sociale

Procedura de supralegalizare 
a certificatelor/extraselor  de stare civilă 

eliberate de autorităţile străine
Trebuie urmate trei etape succesive:1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplinește, la nivel naţional, de către auto-ritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, decătre misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către mi-siunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe alRomâniei.
ATENŢIE:
În cazul în care certificatul (extrasul) de stare civilă, precum și celelalte documente nece-

sare transcrierii, au specificată în cuprins Convenţia de la Viena din 8 septembrie 1976, nu
mai este necesară îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare și nici tradu-
cerea în limba română și legalizarea acestora, cu excepţia cazului în care există menţiuni care
necesită traducere.

Monica-Otilia David
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Începând cu anul 2008 municipalitatea ainiţiat lucrări de reabilitare a trotuarelor șialeilor din oraș. Deși situaţia acestora s-aîmbunătăţit radical,  mai există încă în muni-cipiu trotuare sau alei aflate într-o stare avan-sată de degradare, unde circulaţia pietoniloreste îngreunată. De aceea programele care pri-vesc reabilitarea trotuarelor continuă an dean.  În această perioadă administraţia a stabilitstrăzile care vor fi incluse în programul de da-lare sau asfaltare a unor trotuare pentru anul2017. Vor fi modernizate prin asfaltare trotuarelede pe următoarele străzi: Țesătorilor,Mărășești, Tapiei, Poalele Viilor, Păun Pincio,Privighetorii, Teiului, Mureșului, Rozelor, Fdt.Bocșei, Jiului, Bistrei, V. Babeș, D. Gherea, PMaior, Șt. O. Iosif, Ana Ipătescu, Dunării, B.P.Hașdeu, A. Mureșan, N. Pongracz, Ion Neculce,S. Bărnuţiu și Bobâlnei.În total vor fi asfaltate trotuare și alei pe osuprafaţă de 21.800 mp și va fi montată bor-

dură mare pe o lungime de 4.500 ml și bor-dură mică pe 8.100 ml. În ceea ce privește programul de reabili-tare a trotuarelor și aleilor prin dalare,pentru acest an sunt prevăzute lucrări înPiaţa Victoriei (850 mp), în parcul GeorgeEnescu (alei în suprafaţă de 3.000 mp),aleea din spatele librăriei J.C Drăgan (însuprafaţă de 250 mp).  De asemenea va fidalată și aleea de intrare în cartierul MicroII (100 mp). Astfel în acest an, vor fi dalatetrotuare și alei având o suprafaţă totală de4.200 mp, și va fi montată bordură mică pe2.050 ml.Punerea în practică a acestor programede modernizare a trotuarelor și aleilor vaconferi un aspect îngrijit străzilor și va fa-cilita circulaţia civilizată a pietonilor. Pro-gramele vor continua și în cursul anilorviitori până când toate străzile din oraș voravea trotuare corespunzătoare. 
Aurel Jurubiţă

Programul de reabilitare a unor
trotuare și alei pentru anul 2017

Programul de investiţii pe2017 al municipalităţii  a fostdefinitivat și, pe lângă obiecti-vele pe care le-am trecut în re-vistă într-un articol dinnumărul trecut al Monitoruluide Lugoj, a fost completat cualte obiective importante.A fost prevăzută pentruacest an demararea unor lu-crări de sistematizare a zoneiSpl. Morilor cu o serie de par-cări noi și amenajarea unuiplatou de desfășurare a unorevenimente festive în aer libercare să preia activităţile dinzona centrală a orașului careva fi de asemenea supusă unuiproiect de sistematizare.Programul anual deinvestiţii cuprinde și sistema-

tizarea pe verticală a zoneiȘtrand. Proiectul tehnic pentruaceastă lucrare este în fază definalizare și cuprinde amena-jarea noii Case a Căsătoriilor,parcări în faţa viitorului com-plex de agrement Ștrand șirampe pentru accesul bicicle-telor pe ambele părţi ale Podu-lui Pietonal.Se vor finaliza și lucrările  dereabilitare a clădirii din PiaţaJ.C. Drăgan nr. 5 unde vafuncţiona Serviciul Public Co-munitar Local pentru EvidenţaPersoanelor MunicipiuluiLugoj.Un alt punct din program îlreprezintă întocmirea uneidocumentaţii pentruobţinerea licenţei de dare în

exploatare a unui foraj demare adâncime în vedereaobţinerii de apă geotermală. Tot pentru acest an este pre-văzută și finalizarea asfaltăriiîn întregime a cartierului BaltaLată, prin asfaltarea străzilorLucian Blaga, I. D. Suciu șiJohan Heuffel. Se vor achiziţiona încă unnumăr de 67 de containere detip iglu pentru colectarea se-lectivă a deșeurilor în munici-piu.Se vor achiziţiona utilaje dereparare prin plombare a stră-zilor asfaltate în urmaintervenţiilor la reţelele de apăși canalizare, care vor fi date înfolosinţă către SC Meridian 22. 
Aurel Jurubiţă

Programul de investiții pe 2017 
al municipalității completat 
cu alte obiective importante

În data de 6 februarie 2017domnul primar Francisc Boldea, încalitate de vicepreședinte al Su-cursalei Regionale Vest,  s-a aflat laBucurești unde a participat la în-tâlnirea Comitetului Director alAsociaţiei Municipiilor din Româ-nia. Principalele puncte discutatede pe ordinea de zi au fost:1. Proiectul Codului Admi-nistrativ - prezentarea amenda-mentelor AMR; 2. Salarizarea personaluluidin administraţia publică locală;3. Dificultăţi întâmpinatede municipii în aplicarea Legii98/2016 privind achiziţiile pu-blice.Au fost discutate de asemenea

probleme legate de bugetele localeale municipiilor, astfel încât apro-barea  bugetului local al munici-piului Lugoj să se facă cât maiurgent și acesta să fie cât mai echi-librat.Totodată domnul primar a pur-tat discuţii cu d-na. Sevil Shhaideh,viceprim-ministru, Ministrul Dez-voltării Regionale, AdministraţieiPublice și Fonduri Europene; dl.Daniel Constantin, viceprim-mi-nistru, Ministrul Mediului; d-na.Lia Olguţa Vasilescu, MinistrulMuncii și Justiţiei Sociale și d-na.Mihaela Virginia Toader, Ministrudelegat pentru Fonduri Europene,prezenţi la această întâlnire.
Liviu Savescu

Întâlnirea Comitetului Director al
Asociației Municipiilor din România

Clarificări cu privire la vechea cazarmă a artileriei din municipiul LugojPrimăria Municipiului Lugoj face câteva precizări ca urmare a aticolului publicat pe site-ul Redeșteptarea online în datade 15 februarie 2017, cu titlul ’’Ca la noi la nimeni! Construim magazine și ne dărâmăm istoria’’.Cazarma care face subiectul articolului menţionat anterior este proprietate privată și nu aparţine domeniului public sauprivat al municipiului Lugoj.Există o solicitare pentru eliberarea unui Certificart de Urbanism pentru realizarea unui Supermarket pe acea locaţie.Acest certificat se va elibera în conformitate cu prevederile legale și cu solicitarea tuturor avizelor necesare, conform legii.În acest moment nu există o Autorizaţie de Desfiinţare a construcţiilor vechii cazărmi. O astfel de autorizaţie va putea fieliberată doar după întocmirea unui PUZ, care să conţină această prevedere și care va fi supus dezbaterii publice și aprobăriiConsiliului Local Municipal Lugoj. Liviu Savescu

ANUNŢ
Primăria Municipiului

Lugoj scoate la licitaţie în data
de 27.02.2017, ora 900, în vede-
rea închirierii, spaţiul nr.10, în
suprafaţă de 17,84 mp., situat în
interiorul pieţei agroalimentare
”Timişul”, în vederea desfăşu-
rării de activităţi specifice de
comercializare pâine şi produse
de panificaţie. 

Dosarele pentru înscrie-
rea la licitaţie se primesc până
la data de 24.02.2017, ora 900.
Caietul de sarcini şi relaţii su-
plimentare se pot obţine la Pri-
măria Lugoj, camera 112. 
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Biblioteca Municipală Lugoj a ini-ţiat Proiectul Cultural “Oamenii Cetăţii– Lugojeni cu care ne mândrim”, proiectcultural care se va derula pe parcursulîntregului an 2017. Astfel, Biblioteca Municipală Lugoj,
în colaborare cu Primăria MunicipiuluiLugoj şi Asociaţia Culturală “Enthou-siasmos” Lugoj, a organizat luni, 20 fe-bruarie 2017, de la ora 18:00, laCinematograful “Bela Lugosi” dinLugoj, prima ediţie a Proiectului Cultu-

ral “Oamenii Cetăţii – Lugojeni cu carene mândrim”, invitată de onoare fiindmezzosoprana Aura Twarowska,această primă întâlnire derulându-sesub genericul “Mezzosoprana AuraTwarowska – ambasadoare a muziciiromâneşti în lume”.Aura Twarowska (născută AuroraEleonora Avram, în Lugoj) este mezzo-soprană, solistă a Operei de Stat dinViena. Debutează în anul 1998, pescena Operei Naţionale din Timişoara,în rolul titular din opera Carmen de G.Bizet, apoi cariera sa artistică se îmbo-găţeşte cu multe roluri de operă, alăturide şi mai multe partituri vocal-simfo-nice. În timp, toate acestea îi fac voceacunoscută şi apreciată pe majoritateascenelor de operă şi de filarmonică dinRomânia. Colaborările şi turneele internaţio-nale îi facilitează întâlnirea cu teatreleeuropene, toate acestea conducând laangajarea sa ca solistă a Operei de Statdin Viena în anul 2007; alături de acestcolectiv debutează cu rolul Marcellinadin Le Nozze di Figaro în Shanghai, în

turneul asiatic al operei vieneze dintoamna anului 2007, sub bagheta diri-jorului Seiji Ozawa.
Talentul îi este răsplătit cu premii

şi distincţii: în 2000, la Concursul In-ternaţional “Tomaz Alcaide”, Portuga-lia, Finalistă; în 1999, la ConcursulInternaţional “Ondina Otta”, Maribor,Slovenia, Premiul al II-lea şi PremiulSpecial al Festivalului Internaţional deVară, Ljiubljana-Slovenia; tot în 1999,la Concursul Naţional “Magda Iancu-lescu”, Bucureşti, Premiul al III-lea şiPremiul Special al Operei Naţionale Bu-cureşti; în 1998, la Concursul Interna-ţional “Nicolae Bretan”, Cluj, Premiul alII-lea; în 1997, la Concursul Naţional“Sabin Drăgoi”, Timişoara, Marele Pre-miu; tot în 1997, la Concursul Naţionalde Lied “Ionel Perlea”, Slobozia, Pre-miul al II-lea şi Premiul ”Mihail Jora” alUniunii Criticilor Muzicali din Româ-nia; în 2004, este decorată de către Pre-şedintele României cu Ordinul MeritulCultural, Cavaler al Artelor (în grad deofiţer); în 2004, primeşte Premiul “ProCultura” al Prefecturii judeţului Timiş

pentru merite deosebite în promova-rea culturii timişene; în 2009, e distinsăcu Premiul “Iosif Constantin Drăgan”,oferit de Primăria Municipiului Lugoj,pentru excelenţă culturală.Din 2010, Aura Twarowska estedoctor în muzică, titlu obţinut prinacordarea notei maxime de către Uni-versitatea Naţională de Muzică din Bu-cureşti (coordonator ştiinţific prof.univ. dr. Grigore Constantinescu), pen-tru teza sa “O viziune asupra structuri-lor teatrului muzical din perspectivămanagerială” (în care a îmbinat celedouă specializări: muzicală şi econo-mică).Din 2016, mezzosoprana AuraTwarowska este preşedinta AsociaţieiCulturale “Enthousiasmos” din Lugoj(alături de prof. Simona Avram – vice-preşedinte – şi Oana Borlea – secretar),asociaţie care a organizat, în perioada30 iulie – 11 august 2016, prima ediţiea Festivalului Internaţional “Lugoj Cla-sic” (director artistic: Aura Twarow-ska).
Adriana Weimer

Proiectul Cultural „Oamenii Cetăţii – Lugojeni cu care ne
mândrim”, mezzosoprana Aura Twarowska

Domnul prof. univ. dr. Victor Ne-umann – istoric, directorul Centrului deStudii Avansate în Istorie al Universită-ţii de Vest din Timişoara şi al Muzeuluide Artă Timişoara – a venit din nou înfaţa lugojenilor cu o lansare de carte;este vorba despre lansarea volumului“Evreii Banatului – O mărturie a multi-şi interculturalităţii Europei Est-Cen-trale” (Editura Brumar, Timişoara,2016), care a avut loc marţi, 14 februa-rie 2017, de la ora 18:00, la Cinemato-graful “Bela Lugosi” din Lugoj.Organizatorii acestui eveniment aufost: Comunitatea Evreilor din Lugoj,Biblioteca Municipală Lugoj şi Cinema-tograful “Bela Lugosi” Lugoj. Această întâlnire culturală a fost unpreambul al Proiectului cultural “Oa-menii Cetăţii – Lugojeni cu care nemândrim”, iniţiat de Biblioteca Munici-

pală Lugoj, şi a fost moderată de prof.Simona Avram şi dir. Henrieta Szabo.Victor Neumann (născut la Lugoj) –istoric şi filozof al culturii, profesor deistoria modernă a României şi istoriamodernă a Europei la Facultatea de Li-tere, Istorie şi Teologie a Universităţiide Vest din Timișoara – este autorulunor cărţi de referinţă în domeniul is-toriei şi al teoriei istoriei; a contribuitcu articole şi studii la numeroase re-viste ştiinţifice și volume colective deprestigiu din România şi din lume (SUA,Marea Britanie, Germania, Franţa, Un-garia, Serbia, Bulgaria, Israel); pentrudeosebita sa contribuţie ştiinţifică, aprimit premii şi distincţii în activitateadidactică şi artistică. Alături de volumul “Evreii Banatu-lui – O mărturie a multi- şi intercultu-ralităţii Europei Est-Centrale” (Editura

Brumar, Timişoara, 2016), cele mai re-cente apariţii editoriale semnate de is-toricul prof. Victor Neumann sunt:
“Timişoara sub semnul Prinţului Eu-
geniu de Savoya. 300 de ani de euro-
penitate” (volum bilingv:
română-engleză, 2016); “Istoria Ba-natului” (coordonator şi coautor; Edi-tura Academiei Române, Bucureşti,2015), “Essays on Vederi România anIntellectual History” (Institutul Euro-pean, Iaşi, 2013), “Conceptul de na-ţiune la români şi unguri” (InstitutulEuropean, Iaşi, 2013), “Key Conceptson Romanian History” (CEU Press, Bu-dapest, 2013; traducerea în engleză acărţii Istoria Românei prin concepte,Polirom, Iaşi, 2010); “Cinci concepte alegândirii politice româneşti” (EdituraBrumar, Timişoara, 2011).

Adriana Weimer

Victor Neumann – „Evreii Banatului”, la Lugoj

În colecţiile medicului lugojean DanTraian Demeter se găsesc o serie de cărţipoştale cu referire la o organizaţie cari-tabilă mai puţin cunoscută Ordinul Buni-
lor Templieri. Aceste ilustrate m-audeterminat să accesez fonduri ale biblio-tecii clujene pentru a găsi mai multe in-formaţii despre această societatemisterioasă. Astfel în publicaţia săptă-mânală arădeană Biserica şi Şcoala de laînceputul secolului XX am descoperit oserie de informaţii referitoare la Ordince vor fi prezentate în cele ce urmează.Ordinul Bunilor Templieri (Interna-tional Order of Good Templars) a fost în-temeiat în anul 1852 de un cetăţeanamerican pe nume Coon din New York şila începutul secolului XX era răspânditaproape în întreaga lume civilizată. Aşacum declara şeful internaţional al Ordi-nului în 1911, Edvard Wavrinsky:” I. O.
G. T. ridică astfel temelia reîmprospătării
sănătăţii publice şi restatornicirea pute-
rilor pierdute pe urma alcoolismului şi a
alaiului său de păcate. De-aceia Bunul

Templier se leagă să nu bea nici un fel de
băutură spirtoasă, să nu cumpere, să nu
vândă, şi nici să nu fabrice sau să le dea
la alţii, ori să le înlesnească vânzarea. EI
se mai leagă şi să întoarcă pe deaproa-
pele lui, cu toate mijloacele ce-i stau în
mână, de la otrăvurile amintite mai sus.
Cu toate astea întrebuinţarea băuturilor
spirtoase e îngăduită la grijanie sau după
ordonanţa doctorului, ca prescriere me-
dicală, însă cu oarecare condiţii. Legă-
mântul e pe viaţă. Dacă un membru iese
din Ordin, el nu mai e supus, fireşte, con-
trolului şi regulelor lui, dar are mereu da-
toria morală să-şi îndrepte viaţa în viitor
după principiile Ordinului, pe care le-a re-
cunoscut ca bune.”Deşi forma de organizare locală a Or-dinului este Loja, numită şi Lojă Funda-mentală, bunii templieri “nu sunt nici
francmasoni, nici clericali, nu sunt nici
anarchişti, nici socialişti, ci sunt pionierii
unei mişcări, ce tinde la regenerarea ome-
nirii prin propovăduirea abstinenţei de la

cele alcoolice.” Deviza ordinului: “Cre-
dinţa, Speranţa şi Iubirea. El crede în
Dumnezeu şi menirea socială, căreia îi fă-
găduieşte statornicie speră cu tărie să-şi
ajungă ţinta şi să mântuiască omenirea
de jugul alcoolului şi de al altor, otrăvuri
sociale; iubirea socială, iubirea aproape-
lui, altruismul, sunt temelii însăşi a por-
nirii şi a operii sale.” În ceea ce priveştesecretul ordinului, marele psihiatru Au-guste Forel spune: „Secretul nu priveşte
decât oarecari formalităţi, oarecari
semne de recunoaştere în desbaterile şe-
dinţelor lojei.”Fiecare lojă avea dreptul să îşi aleagădemnitarii, delegaţii pentru administra-rea banilor, pentru vizite, comitete, etc.;avea un regulament propriu în limiteleConstituţiei Ordinului, toate funcţiilefiind onorifice şi neremunerate. Demni-tarii erau datori ca toată activitatea lojeisă se desfăşoare în cele mai bune condi-ţii, “ca orice discuţie să fie cuviincioasă şi,
înainte de orice, ca fiecare membru să pri-

mească o însărcinare după însuşirile lui
deosebite”. “Astfel ajunge Ordinul, împăr-
ţind îndatoriri şi supraveghind, nu numai
să-şi ţină în bună stare hârtiile, registrele,
cărţile, banii, ci şi să lucreze mereu pentru
ajungerea ţintei pe care şi-a pus-o : să
câştige luptători noi şi să facă propa-
gandă vie pentru cauza abţinerii. Func-
ţionarii au în deosebi îndatoriri de onoare
la primirea noilor candidaţi. Cum se vede,
I. O. G. T. e o minunată şcoală liberă de
viaţă socială. EI îi învaţă pe membri exac-
titatea, buna rânduială, simţul datoriei şi
supunerea la legile pe care ei singuri şi le-
au făcut; el deprinde pe individ să-şi plece
de bună voie voinţa, egoismul, folosului
obştesc. Lojile ţin regulat, de obiceiu în
fiecare săptămână, şedinţă, când mem-
brii au prilejul să se cunoască şi să se îm-
prietenească mai bine. Noi nu le dăm
membrilor cărţi de membru, ci cuvinte de
ordine şi semne de încercare.” (Va urma)Bibliografie: Biserica şi Şcoala,anul XXXIV, Arad, nr. 47, 1910, anul

XXXV, nr. 39, 1911Fotografia face parte din colecţia me-dicului Dan Traian Demeter.
Dr. Răzvan Ioan Pinca

Ordinul Bunilor Templieri și lupta împotriva alcoolismului
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Ioan Vidu, pe fruntea că-ruia a strălucit diadema de prinţ aldoinelor – prin care a insuflat ro-mânilor bănăţeni și ardeleni neos-toitul său dor de Unire –, a fost,deopotrivă, un sensibil poet, pro-digios culegător de folclor, talentatcronicar, eseist și memorialist, so-ciolog, pasionat istoric și chiar lin-gvist și arheolog. Contribuţiile saleliterare (cronici muzicale, cro-chiuri literare și lingvistice – publi-cate în „Drapelul”) ni-l prezintăîntr-o inedită ipostază: aceea decărturar și povăţuitor al neamuluiîn momente de grea cumpănă pen-tru afirmarea și conservareamoștenirii identitare. Cumpănit,sfătos, dar ferm în mânuirea con-deiului, ironic, chiar caustic – fărăa depăși graniţele unui ton condes-cendent, civilizat – în spumoaselesale pamflete cu iz politic, neînfri-cat în faţa meschinelor șicane alereprezentanţilor administraţiei,Vidu a fost o personalitate exem-plară, un vizionar care s-a identifi-cat cu aspiraţiile celor umiliţi șiobidiţi. Iată câteva fragmente din pil-duitoarele sale texte publicate înpresa vremii, în care sunt sur-prinse, cu tușe fine, aspecte pri-vind problema naţionalităţilor înImperiul Austro-Ungar, alături decâteva memorabile aprecieri for-mulate de Valeriu Braniște la înce-put de veac XX.

*„Un bărbat maghiar de valoarea zis odată că Ungaria numai așa efrumoasă, cum e, căci apare ca și ogrădină împodobită cu diferiteflori, care cu mult mai frumos as-pect îţi dă decât uneia semănatănumai cu rapiţă. […]. Așa stăm și cupopoarele, respectiv naţionalităţileacestei ţări: este menirea noastrăca să ne cultivăm unii pe alţii, și celce îndrăznește ca să suprime dez-voltarea unui popor în beneficiulaltuia – acela dușman este ţăriinoastre – e grădinar nepriceput. Săînvăţăm unii de la alţii și astfel săne cultivăm cât mai mult, căciacesta este scopul unui stat.” „Un alt bărbat de stat ziceaîntre altele: «Cultura unui popor sebazează pe știinţă și artă; una fărăde alta nu poate produce cultura.Poporul ce cultivă numai știinţăeste ca și vulturul căruia i-ai tăiato aripă, iar cel care cultivă și arta eca vulturul cu două aripi, ce, zbu-rând cu maiestate, se avântă în re-giuni înalte, făcând ca tot aeruldimprejurul său să vibreze, să tre-mure…» Frumoasă asemănare!Frumoase cuvinte! Să le luămaminte! Să le luăm aminte, căci unalt preot, de-al nostru, din comita-tul Aradului, iată ce-mi zicea acumvreo patru săptămâni: «Drapelul»vostru de la Lugoj e plin numai deconcerte, fără de care putem trăi».Adevărat că și vulturul poate trăifără de o aripă, dar, sărmanul, nu

se mai poate avânta în regiunilelui; astfel și iubiţii mei crișeni pottrăi și fără muzică. Da, căci cel cedoarme, are lipsă de liniște. Toiulsunetelor nu este pentru el, căci sedeșteaptă din somn. El, sărmanul,visează…, și freamătul sunetelorsociale sunt pentru el infestătoare.Aceasta este adevărata pasivitateși nu care o propagă «Drapelul»din Lugoj!”Un mic incident, petrecut laconcertul festiv de pe scena Arene-lor Romane, cu prilejul MariiExpoziţii Jubiliare (București,1906), a avut darul să distorsio-neze, într-o oarecare măsură,ampla efuziune patriotică a eveni-mentului, interpretarea pieselor înlimba germană, de către corul ger-man din Bucureşti, determinândprotestul lui Nicolae Iorga. Animatde o viziune modernă, europeană aproblematicii interculturalităţii şi aplurietnismului, Valeriu Branişte adat o interpretare justă animozită-ţilor generate de intervenţia mare-lui istoric, în spiritul proverbialeimoderaţii și toleranţe bănăţene: ,,Întreaga scenă ne-a cam jenat,căci noi formam majoritatea abso-lută a publicului din Arene, şi, înurma dispoziţiunilor sufleteşti încare ne aflam, nimic n-a fost maideparte de noi decât a ne amestecaîn această daraveră casnică, la care,pe lângă tot interesul particular ceni l-a oferit, tot mai bucuros n-amfi fost de faţă.

Incidentul provocat de Iorga înArene a fost că a protestat contrafaptului că corul german din Bucu-reşti a cântat la Festivalul nostrunemţeşte, aducând în limba ger-mană omagii României şi regeluiromân. Aceşti germani sunt oas-peţi în România şi beneficiază delibertăţile cele mai largi ce le oferăRegatul Român oaspeţilor săi. Noin-am văzut nimic supărător în cân-tarea nemţească a nemţilor ce tră-iesc în Regatul Român, din contra,ne-am bucurat de libertate, care nue frază, ci realitate în România. Ne-ar fi supărat dacă românii ar fi cân-tat nemţeşte. Ca neamţul să cântenemţeşte, iar ungurul, ungureştepretutindeni pe faţa pământului,considerăm ca eflux al libertăţiiuniversale, pentru care luptăm şitrebuie să lupte toţi aderenţii fer-venţi ai libertăţii naţionale [...].Nu aşa a judecat Iorga. El acerut ca în România şi neamţul săcânte româneşte, un postulat careaduce mult cu şovinismul, pe care-l combatem la oligarhii noştri şi cucare nici din acest motiv nu neputem identifica.” Incidentul a determinat forma-rea a două tabere adverse (cea a luiIorga, dominată de accente naţio-naliste, şi cea a lui Davila, parti-zană a manifestărilor culturaleplurilingve şi a spiritului tolerantinteretnic), care s-au huiduit reci-proc.
Dr. Constantin-T. STAN

Ioan Vidu și problema naționalităților în Imperiul Austro-Ungar

După înăbușirea Revoluţieide la 1848-1849 în Ungaria, guver-nul imperial a introdus un regim ab-solutist în care, deși libertăţilecetăţenești au fost îngrădite (inter-zicerea adunărilor politice, cenzurapresei, controlul strict al populaţiei),au înflorit asociaţiile culturale, în-deosebi cele muzicale și de lectură.În cazul Banatului, comitatele au fostsuprimate, iar pe locul lor a fost or-ganizată o nouă provincie a coroa-nei, independentă de Ungaria:Voievodina Sârbească și BanatulTimișan cu capitala la Timișoara(1851-1860). Cu toate acestea, legă-turile existente între centrele ro-mânesti din Imperiul Austriac audevenit mai strânse ca niciodatăprin intermediul presei româneștidin Transilvania reprezentată înepocă de cele două ziare: GazetaTransilvaniei (cu suplimentul lite-rar Foaia pentru minte, anima și li-teratură) și Telegraful Român.Vestea unirii celor două principatedunărene prin intermediul fostuluipârcălab al Galaţilor, Al. Ioan Cuza,ales domnitor al Tării Româneștipe 24 ianuarie 1859, după ce ante-rior a fost desemnat în aceeașifuncţie în Moldova (5 ian.1859),lugojenii au cetit-o în numărul 4din 29 ian. 1859. al Gazetei deTransilvania. Evenimentul a fostdetaliat în rubrica  “Cronica Stră-

ină”  printr-o corespondenţă lungătrimisă din București, semnată cu24 ianuarie, din care redăm înce-putul: “Alexandru I Ioan Cuza,Domnulu Moldaviei, este și Dom-nulu României, proclamatu în una-nimitate de adunarea generală aRomâniei la 24 ianuarie la 7 oreseara [...]”. În acel moment Lugojul(1859), deși era un târgușor came-ral cu o populaţie de 9247 locuitori(6085 erau români), avea o puter-nică burghezie românească. Astfel,din cei 782 de abonaţi înregistraţiai Gazetei de Transilvania în 1854,43 erau din zona Lugojului. Dintreaceștia 15 abonaţi locuiau în oraș,unii dintre ei fiind trecuţi cu douăabonamente: primarul Lugojului,Ioan Tomiciu, negustorii Iova Po-povici, Petru Catrușca, C. Udria,Demetriu Popovita, protopopul or-todox I. Marcu și câţiva funcţionariai comitatului. Cu toate că ziarullocal de limbă germană LugoserAnzeiger nu „răsuflă“ nicio știre,autorităţile regionale au luat lacunoștiinţă de Unire, motiv pentrucare înăspresc controlul asuprapersoanelor care sosesc din ȚaraRomânească, limitând eliberareapașapoartelor pentru Principate.Opinăm că lugojenii au nu-trit sentimente de admiraţie faţăde politica și realizările lui Al. I.

Cuza din moment ce ziarul localKrassoer Zeitung se adresasusţinătorilor lui Cuza în 8 martie1862, invitându-i să cumpere foto-grafiile ce îl înfăţișau pe domnitorde la Fridolin Hess, fotograful caredeschise recent un atelier în Lugoj.O impresie întipărităadânc în conștiinţa colectivă abănăţenilor a fost gestul guvernu-lui Kogălniceanu, susţinut de dom-nul Cuza, de a dona suma de 6000galbeni (31.935 fl.) în 1864bănaţenilor loviţi de foamete. Cubanii transmiși consulului austriacdin București a fost cumpărat grâu,suma alocată comitatului Carașfiind de  7260 fl.Nu e de mirare că după ab-dicare (11 feb.1866), Cuza, aflat îndrumul exilului împreună cu fami-lia sa, cei doi copii și doamnaElena, trecând prin Lugoj a fost în-tâmpinat de o mulţime  româ-nească recunoscătoare. Iată cumdescrie un participant momentulpentru  Gazeta Transilvaniei, nr. 17din  14/2 martie 1866:
„Lugosiu 8 Martiu. Simtiului  ru-

ditu de multiamita  și reverinti’a
esită din acest’a se vediu  manifes-
tatu  aici cu trecerea f. principe
Cusa, care dimpreună cu famili’a
sosindu aici intre 7 și 8 ore si descă-
lecându la otelul Paunulu de auru
pe longa tote, ca tempulu era forte

ploiosu fu intempinatu de o multime
asia mare de poporu in catu abia
potu străbate prin strata la otelu,
unde multi fruntasi i-au petrecut
pana in odaile destinate. Cusa intor-
cunduse cu Domn’a Elena, dupa cum
fu informatu, ei dice:« vedi draga.
Domnialoru sunt toti romani » [...]
Miercuri în diuori de diua multimea
poporului, carea doria a lu vede, nu
se mai departa de pe strade, pana la
11 ore, si multi se pregatea a-lu și
saluta, pe când adiutantulu desco-
perii ca in starea, in care se afla nu
pote primi neci o visita, insă le mul-
tumesce romaniloru din Lugosiu
pentru reverinţi’a aratata pentru
densulu[...] Cu buna sama, darulu ce
se dede din Romani’a pentru cei cer-
cetati de fomete in anii trecuti si in-
stituţiunile egalitarie prochiamate

pentru fratii loru au fostu motivulu
acestei reverintie.”Din păcate trecerea domnito-rului Al. I. Cuza prin Lugoj nici as-tăzi nu este corect marcată, placacomemorativă fiind amplasatăgreșit pe clădirea fostei cofetării“Liliacul” (azi sediul Banc Post), iarimobilul în care a funcţionat Hanul“Păunul de Aur”, spre fascinaţianoastră, deși se află în pericol de afi transformat la orice oră, încă maipăstrează amenajarea interioară depe vremea lui Cuza: scara de lemncu balustrada de fier, coridorul dela etaj cu cămăruţele și ancadra-mentele de lemn originale. Clădireaeste situată pe Str. N. Bălcescu, lanr. 14, lângă fostul restaurant ”Di-namo”.

Oliviu Cristian Gaidoș

Imaginea domnului Al. I. Cuza în conștiința românilor lugojeni 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
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Întocmirea actului de naștereÎntocmirea actului de naștere se face la serviciul public comunitar local deevidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei razăs-a produs evenimentul.Au obligaţia de a face declaraţia de naștere oricare dintre părinţi, iar dacă, dindiferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor careau fost de faţă la naștere sau personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avutloc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștinţă despre nașterea copilului.Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de:
l 30 de zile de la data nașterii – pentru copilul născut viu și aflat în viaţă,
l 3 zile de la data nașterii - pentru copilul născut mort,
l 24 de ore de la data decesului - pentru copill născut viu, care a decedat înăuntrultermenului de 30 de zile.După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se facela cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teri-toriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului publiccomunitar judeţean de evidenţă a persoanelor. Înregistrarea nașterii se realizează întermen de 90 de zile de la data solicitării.  Nedeclararea nașterii în condiţiile și termenele prevăzute de lege constituiecontravenţie și se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 lei.

Monica Otilia David

Taxa extrajudiciară de timbru Prin OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la niveluladministraţiei publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte nor-mative, au fost aduse modificări cu privire la perceperea taxei extrajudiciare de tim-bru. În activitatea de evidenţă a persoanelor, taxa extrajudiciară de timbru se per-
cepe în următoarele cazuri:
l eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;
l preschimbarea buletinelor de identitate;
l înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reședinţei.În domeniul stării civile, nu se percepe taxa extrajudiciară de timbru pentruurmătoarele categorii de activităţi:
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 starecivilă întocmite de autorităţi 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, dis-truse sau deteriorate.

Monica Otilia David

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136 din

28.12.2016 privind acordarea de gratuităţi la Serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E :

I. – Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 28.12.2016 privind acor-darea de gratuităţi la Serviciul de transport public local de persoane princurse regulate se modifică după cum urmează:1. Art. 1 se modifică la liniuţa a -8- a prin înlocuirea sintagmei “eleviși studenţi” cu următoarea formulare: “elevii și însoţitorii acestora, după caz,dacă au calitatea de reprezentanţi legali sub condiţia ca aceștia să aibe venitulpe membru de familie sub nivelul salariului minim pe economie și studenţii”2.  Art. 2 se modifică și va avea următorul conţinut:“Art.2. Cuantumul gratuităţii va fi de 100% pentru categoriile de per-soane prevăzute la art. 1.”
II.– Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeazăCompartimentului autorizare servicii de transport local și Direcţiei deasistenţă socială comunitară.

Nr. 5 din 26.01.2017

HOTĂRÂREA
privind  aprobarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă pentru

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

Art.1. –  Se aprobă „Planul de Acţiune privind Energia Durabilă” pen-tru municipiul Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din prezentahotărâre.
Art.2. – Componenţa Echipei de implementare a activităţilor Proiec-tului „50000 &1ST SEAP” stabilită prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Localnr. 89 din 24.09.2015  se modifică prin înlocuirea următorilor membri:-  dl. Adrian Fărcăgeanu  cu dl. Galescu Cristian - Pavel;-  dna. Voichiţa Ofelia Coţolan cu dna. Bondoc Doris - Daiana;-  dl. Albin Gaidoş  cu dl. Blidariu Bogdan - Ștefan.
Art.3. – Implementarea prevederilor prezentei hotărâri se încredin-ţează Biroului management proiecte, programe, Direcţiei tehnice și Compar-timentului mediu.

Nr. 4 din 26.01.2017

HOTĂRÂREA
privind  aprobarea Planului local de acţiune pentru îmbunătăţirea si-

tuaţiei romilor din municipiul Lugoj, 2017 - 2019Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Se aprobă „Planul local de acţiune pentru îmbunătăţireasituaţiei romilor din municipiul Lugoj, 2017 - 2019”, conform anexei care faceparte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. –  (1)“Strategia de dezvoltare a municipiului Lugoj” pentru pe-rioada 2016 – 2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din14.07.2016 se completează la Obiectivul strategic nr. 4 - Îmbunătăţireacondiţiilor sociale și de sănătate – Creșterea calităţii serviciilor de sănătatepublică și asistenţă socială- integrarea socială pentru persoanele defavorizate,cu “Măsura 3  - Integrarea socio-economică a comunităţii rome din municipiulLugoj”.(2) “Măsura 3”, menţionată la alin. (1), va cuprinde măsurile și acţiunilestabilite prin “Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilordin municipiul Lugoj, 2017 – 2019”.
Art.3. – Implementarea prevederilor prezentei hotărâri se încredin-ţează Biroului management proiecte, programe și Direcţiei de asistenţă so-cială comunitară Lugoj.

Nr. 3 din 26.01.2017
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Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de va-
labilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea docu-

mentului, schimbarea sexului sau a fizionomieiDocumente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
l certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
l hotărârea de divorţ, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,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 reședinţă, original și copie;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
l timbru fiscal sau chitanţa 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 puţin de 15 zile, titularul are obligaţia 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 obligaţia să solicite eliberarea unuinou act de identitate. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumeluipărinţilor, a datei ori a locului de naștere, precum și în situaţia 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 evidenţe corecte a populaţiei vă facem cunoscut faptul că, potrivitprevederilor  O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorulare obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate și persoana fizică are obligaţia ca, în-ainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puţin 15 zile, săsolicite eliberarea unei noi cărţi de identitate.Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și nu deţin acte de identitate,precum și pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din di-verse motive, nu mai deţin acte de identitate (ex: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Com-partimentului Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul PoliţieiMunicipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate.Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate este de până la30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.Termenul de valabilitate al cărţii 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 cărţii 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 cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședinţă, original și copie;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
l timbru fiscal sau chitanţa 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 divorţ, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,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 reședinţă, original și copie;
l dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
l un document emis de instituţii sau autorităţi publice - pașaport, permis de conducere,legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ,cu fotografie de dată recentă, original și copie;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
l timbru fiscal sau chitanţa 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  MARȚI 08.30 –12.00  MIERCURI 12.00 –18.30 JOI 08.30 –12.00  
Eliberări acte:LUNI 12.00- 16.30 MARȚI 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  MARȚI 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  MARȚI 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 cetăţeanului 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 identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reședinţă a titu-larului (după caz) și a cetăţeniei române. Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-titate dar nu mai puţin de 15 zile, titularul are obligaţia 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 obligaţia 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 cetăţenilor români cu domiciliul în străi-nătate și reședinţa în România;
l pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domi-ciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vi-zelor și ștampilelor autorităţilor de frontieră, precum și copii ale acelorași file alepașaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară 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 divorţ definitivă și irevocabilă, după caz;
l dovada adresei de reședinţă din România;
l trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
l documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare detimbru. Monica Otilia David
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Pe lângă meciurile de categoriegrea, cum sunt cele împotrivaformaţiilor profesioniste ale Ligii A1, echipa de volei a C.S.M. Lugoj asusţinut în ultima perioadă și douăîntâlniri extrem de importante, încare scopul era obţinerea tuturorpunctelor puse în joc. Una în depla-sare, la Craiova, formaţie în revenireîn retur, care a smuls seturi în Capi-tală la Dinamo și C.S.M. în 2017, unape teren propriu, în faţa propriilorsuporteri, contra reprezentanteiArgeșului în primul eșalon. Meciuricu încărcătură dublă din punct devedere al situaţiei în clasament, jo-curi de tensiune emoţională întreformaţii aflate în competiţie directăavând relativ aceleași obiective deperformanţă.

Așa încât, în sala din Bănie, me-ciul cu S.C.M. Universitatea Cra-
iova n-a fost deloc o formalitatedupă cum ar fi spus cifrele, mai alescă startul partidei a adus un set demoral gazdelor (25:23), după o reve-nire de poveste pe final. Moment psi-hologic din care lugojencele au ieșitînsă cu o evoluţie foarte sigură încontinuare, adjudecându-și o victo-rie necesară și spectaculoasă în faţaunui adversar întotdeauna incomod,imprevizibil. A fost finalmente Cra-
iova – Lugoj = 1 : 3 ( 25:23, 16:25,
20:25, 16:25) și primul obiectivbifat în 2017, cu desprinderea clarăa sportivelor noastre de zona ulti-melor două locuri și șansa abordăriicurajoase a partidelor ce vin.Iar prima dintre acestea s-a

desfășurat chiar în week-end-ul tre-cut, în Sala Sporturilor  Ion – KunstGhermănescu, în compania unuigrup care, după ce a obţinut în 2016accederea în elită, are ca obiectiv sărevină la statutul pe care l-a deţinutodată pe plan intern, când era unadin prezenţele de valoare ale voleiu-lui, chiar cu apariţii europene nota-bile. Așa încât, după promovare,dispunând de resurse care îi permi-teau să-și fixeze ca obiectiv zona lo-curilor 5-6, echipa municipalităţiipiteștene S.C.M Pitești a modificat80 % lotul cu care promovase,reţinând doar sportivele care maievoluaseră în prima divizie și trans-ferând nume importante din voleiulromânesc, provenite de la echipe detop. În faţa lugojencelor s-au aflat

șase foste componente ale loturilorreprezentative: Claudia Gavrilescu(căpitan al acesteia câţiva ani larând), Cristina Zanfir, Florina Chiri-lov, Adina Stanciu, Diana Cărbu-neanu, Carmen Mateaș – Dârnescu (unele campioane, trecute pe laConstanţa, Blaj, Dinamo, C.S.M.București), alături de brazilienceleDo Monte și Sales.Echipă care și-a pus marisperanţe într-o victorie în Banat,care să o apropie la trei puncte degrupul 6 – 9 alcătuit din PiatraNeamţ, Iași, Lugoj și Tg. Mureș și săpună baza ascensiunii din minicam-pionatul ce are loc după retur întreocupantele poziţiilor 7–12.Miză mare așadar în faţa a peste600 de spectatori care au asistat șiaplaudat la un spectacol care, deși îndoar patru acte, a depășit două ore,terminându-se cu deznodământ fe-ricit pentru Lugoj și suporterii săi. Afost, vrând-nevrând, presiune cres-cută în ambele tabere înainte și întimpul jocului, au existat și câtevadecizii controversate ale șefului fo-rului de arbitraj din România, arbi-trul internaţional Alin Mateizer, carea ţinut însă impecabil meciul în...flu-ier (!), s-au disputat mingi lungi,spectaculoase, a fost luptă pentrufiecare punct și nivelul jocului unulsuperior zonei de clasament. Des-igur, și greșeli, unele scuzabile la ten-siunea partidei, dar un meci cumiubitorii sportului și-ar dori să vadăcât mai des. Punct cu punct, Lugojulși Piteștiul au pornit cu 25:23 și26:28, aflându-se la egalitate dupăprima oră de joc după ce au avut, perând, ambele, șansa de a câștiga se-turile pe care le-au pierdut. În

părţile trei și patru sportivele antre-nate de Valerijan Luka au controlatpermanent ostilităţile și scorul petabelă, dramatismul menţinându-sepână la ultima minge. C.S.M. Lugoj –
S.C.M. Pitești = 3 : 1 ( 25:23, 26:28,
25:21, 25:20) Victorie de treipuncte cu felicitări, scop îndeplinitși echilibrul dorit înaintea următoa-relor meciuri (deplasări la Iași în 25februarie și la Tg. Mureș în 8 martie,
plus evoluţii în propria sală cu
Știinţa Bacău – 4 martie și C.S.U
Galaţi – 10 sau 11 martie).

C.S.M.Lugoj: Ionela Canea,Krista De Geest, Gabriela Bălae, OlgaKrasteva, Ramona Rus, Lorena Cio-cian, Adriana Rotaru, AlexandraWarren, Natalia Preda, DaianaRoman, Arina Ivașcu, Noemi Csillag,,Rossana Nistor, Denisa Jucu.   
Antrenori: Valerijan Luka,Ugljesa Segrt, Vasile Canea.

Clasament după 
optsprezece etape: 1. CS Volei Alba-Blaj                     51 p2. C.S.M. Târgoviște                       44 p3. C.S.M. București                         44 p4. Știinţa C.S.U. Bacău                   38 p5. Dinamo București                     35 p6. C.V. Unic Piatra Neamţ             26 p(31:32)7. C.S.M. Lugoj                                23 p(28:37)8. A.C.S. Penicilina Iași                 21 p(25:35)9. C.S.U. Medicina Tg. Mureș       20 p(23:35)10. S.C.M. Pitești                            14 p11. C.S.U. Galaţi                                 5 p12. S.C.M. Univ. Craiova                  3 p

Dan H. Brudiu

Volei: C.S.M. trece cu bine examenele importante

Parcurgând, cu râvnă și emoţie, noianul dedocumente din arhiva Ioan Vidu, pusă ladispoziţie cu generozitate de nepoata doinito-rului, dr. Lia Vidu-Benkoczi, atenţia mi-a fostatrasă de un anunţ decupat dintr-un periodicinterbelic (neidentificat), în care cititorii erauinformaţi despre un eveniment concertistic pe-trecut la New York la sfârșitul anului 1928. S-aucântat, peste Ocean, cu acel prilej, sonate de Ge-orge Enescu, Ludovic Feldman, Virgil Gheorghiuși, într-o inedită, onorantă alăturare, creaţii deIoan Vidu. Nu avem certitudini privind sala încare s-a concertat (posibil Carnegie Hall, undeerau programate, de obicei, concerte de muzicăclasică, dar și de folclor), numele interpreţilorși cele ale opusurilor împărtășite melomaniloramericani, dar ni se pare remarcabilă prezenţaunor pagini din creaţia lui Vidu pe una din cele-brele scene de concert din Lumea Nouă, la undeceniu de la înfăptuirea Marii Uniri. Un eveni-ment care încă trezea emoţii în conștiinţa româ-nilor de pretutindeni, contribuind laconsolidarea sentimentului de solidaritatenaţională.„Recent a avut loc, la New York, un concert,

în cadrul căruia au fost prezentate și lucrări alecompozitorilor clasici și contemporani români.Au fost executate sonate de George Enescu, Lu-dovic Feldman și Virgil Gheorghiu, și piese defolklor de I. Vidu. De asemenea, au fost prezen-tate creaţii noi ale folklorului românesc. Con-certul s-a bucurat de un deosebit succes.”Frumoasa „întâmplare” artistică adeclanșat entuziasmul unui meloman, rămasanonim, care și-a exteriorizat curatele senti-mente în cuprinsul unui poem, izvodit ad-hoc(1 ianuarie 1929), expediat, pe adresa luiVidu, împreună cu extrasul anunţului. Din-colo de tonul ușor naiv, stihurile exprimautrăirile intense ale unui suflet aflat, poate, de-parte de matricea sa spirituală. Un îndemnexplicit la unire „în cuget și simţire”, valabil șiîn zilele noastre.„Să trăiești, iubite Maestre,/ Viaţa să neînveselești/ Cu ale tale melodii/ Dulci, suave ar-monii.// Dumnezeu să te trăiască/ Pentru ȚaraRomânească,/ Pentru neamul ce-l iubești,/ Ca,prin cântul tău divin,/  Într-un suflet să-l unești.1 ianuarie 1929”
Dr. Constantin-T. STAN

Doinele lui Ioan Vidu la New York

În perioada 15 – 18 fe-bruarie s-a desfășurat laBrăila Campionatul Româ-niei de Seniori, U22 la box. Laacestă competiţie clubul CSMLugoj a fost reprezentat deDenis Berciu, un obișnuit alpodiumului la competiţiile încare a participat în aniitrecuţi la tineret. De aceastădata sportivul lugojean aconcurat la  categoria 91 kgși a reușit din nou să aibă oevoluţie foarte bună. După ofrumoasă victorie în primulmeci, în finală Denis Bercius-a întâlnit cu Ion Marin de laCSM Călărași, un sportivfoarte bine cotat aflat în lotulnaţional.. Sportivul nostru a evut oevoluţie entuziasmantă înfinală, adversarul său fiindși numărat în repriza adoua. “La sfârșitul timpului
regulamentar, după 3 re-
prize a câte 3 minute, arbi-
trii judecători, au dat o
decizie controversată și
după părerea mea complet
neadevărată, dând meci egal
la puncte, solicitându-se încă
o data decizia care stabilește
campionul României la cate-
goria de 91 kg. Titlul de
Campion naţional a fos ta-
cordat  la preferinţa a 3 din-
tre cei 5 arbitrii sportivului

de la Călărași. Decizia a fost
contestată de altfel, și de pu-
blicul cunoscător din sală
care s-a manifestat zgomo-
tos în favoarea lui Denis. Lă-
sând la o parte gustul amar
al înfrângerii nemeritate
trebuie să remarc faptul că
prin frumoasa sa evoluţie
sportivul meu a atras aten-
ţia tehnicenilor de la lotul

naţional. Imediat după com-
petiţie am fost contactaţi în
vederea convocării lui Denis
Berciu la pregătirile lotului
naţional pentru Campiona-
tul European U22, care se va
ţine în perioada 14-22 mar-
tie tot la Brăila” a declaratcoordonatorul secţiei debox Ștefan Gomoescu.

Aurel Jurubiţă

Lugojeanul Denis Berciu, vicecampion
U22 al României la Box 


