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Amplu program de investiţii pe agenda
municipalităţii pentru acest an

P

entru anul 2017
municipalitatea îşi
propune un program consistent de investiţii care se înscrie în
preocuparea permanentă
pentru modernizarea oraşului. Pe lângă continuarea
unor
programe
derulate în anii anteriori,
în acest an vor fi abordate
şi o serie de obiective noi.

Unul din cele mai importante obiective de investiții care va
fi demarat în acest an îl reperezintă sistematizarea zonei din
apropierea Podului de Fier (proiectare și execuție) care include
realizarea unui sens giratoriu, reabilitarea platoului Casei de Cultură a Sindicatelor, acces rutier de
la pod, pe mal, direct către strada
Plopilor și realizarea unei zone
pietonale pe strada Nicolae Bălcescu.
Alt proiect important îl
reprezintă modernizarea Pieței
Obor din municipiu pentru care

proiectarea a fost deja realizată
urmând ca în acest an să fie demarată execuția lucrării.
A fost realizat și proiectul
pentru modernizarea Galeriei Pro
Arte urmând să fie finalizate lucrările.
Va fi pus în practică și un
proiect de amenajare a zonei străzilor Dimitrie Bolintineanu și Dimitrie Cantemir unde vor fi
realizate parcări, un parc și locuri
de joacă pentru copii. Se va revizui
și proiectul grădiniței din cartierul
Balta Lată.
Se va face proiectarea

pentru introducerea canalizării pe
strada Livezilor, a rețelei de apă și
canalizare pe strada Sudului și
pentru extinderea acestor rețele
pe străzile Trandafirilor și Lalelelor.
La fosta cazarmă de pe
strada Banatului nr. 8 va fi amenajat sediul Direcției de Asistență
Socială Comunitară.
Se va realiza compartimentarea Bazarului din municipiu.
Vor continua lucrările de
asfaltare a drumului Tapia-Armădia cu tronsonul 2 și vor fi asfal-

tate străzile 6 și 8 din zona de extindere
sat
Tapia
(zona
rezidențială Măguri).
Trei foișoare noi vor fi
amplasate în cartiere.
Continuă în acest an patru
importante programe derulate de
administrație pe parcursul mai
multor ani, respectiv asfaltarea
străzilor din municipiu, reabilitarea prin dalare sau asfaltare a
unor trotuare, reparația străzilor
prin plombare și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din
municipiu.
Aurel Jurubiţă
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Tichete sociale pentru copiii care
frecventează grădinițele și fac parte
din familii cu venituri reduse
Stimulentul educațional se acordă în
baza prevederilor Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniță.
Pentru a beneficia de aceste tichete, familiile trebuie să depună o cerere - declarație
pe proprie răspundere însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, precum și a veniturilor realizate de către
membrii săi, dovada înscrierii / frecventării
activităților organizate de grădiniță, precum
și documentele enumerate mai jos:
Documentele prin care se stabilește componența familiei, în copie:
l livretul de familie;
l cărți de identitate;
l certificatele de naștere ale copiilor aflați
în întreținerea familiilor defavorizate;
l certificatul de căsătorie;
l
hotărârea
judecătorească
de
încredințare în vederea adopției, potrivit
legii;
l
hotărârea
judecătorească
de
încuviințare a adopției, potrivit legii;
l dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția
copilului ori a instanței de judecată, după
caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea
judecătorească de instituire a tutelei sau,
după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
l hotărârea judecătorească prin care
soțul/soția este declarat/declarată dispă-

rut/dispărută;
l hotărârea judecătorească prin care
soțul/soția este arestat/arestată preventiv
pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu
participă la întreținerea copiilor;
l după caz, alte acte doveditoare privind
componența familiei.
Acte privind veniturile familiei:
l adeverințe cu salariul net și cu mențiunea dacă sunt primite tichete de masă, precum și valoarea lor;
l cupoane de pensie;
l cupoane de indemnizații;
l mandate poștale de plată, extrase de
cont, decizii ori dispoziții de stabilire a dreptului, etc.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, inclusiv cele rezultate din
obligațiile legale de întreținere față de copii
și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.
Veniturile realizate de membrii familiei,
inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după
caz, prin documentele eliberate de angajator,
de organele fiscale sau de alte autorități
competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.
În cazul familiei sau persoanei singure
care locuiește și se gospodărește împreună

cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din
valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile
nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine
de drept din veniturile lunare nete realizate
în comun de persoanele din gospodărie. În
cazul în care nu se poate determina partea ce
revine de drept, solicitantul completează o
declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.
Nu se iau în calcul:
l sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
l alocația de stat pentru copii prevăzută
de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările ulterioare;
l ajutorul social acordat în baza Legii nr.
416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei
acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței
acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de
protecție socială în perioada sezonului rece,
aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.
l ajutoarele de stat acordate pentru
activitățile agricole din fonduri publice,
inclusiv cele din fonduri externe neram-

Revelionul Seniorilor

În data de 13. 01. 2017,
într-o ambianță de sărbătoare
și voie bună a avut loc Revelionul Seniorilor. Evenimentul
s-a desfășurat la Restaurantul
” Acapulco”.
Seara a început printr-o
suită de dansuri din Banat

susținută de către Ansamblul
Folcloric ”Ana Lugojana”.
Pentru ca atmosfera să fie
completă, alături de seniori a
fost solista Stana Stepănescu
acompaniată de formația
Titel Brestovicean și DJ Sebi
pe ritmurile cărora invitații

au petrecut până la căderea
nopții.
Momentul mult așteptat al
serii, concursul de dans, a
adus în ring 25 de perechi
care și-au demonstrat abilitățile de dansatori pe ritmuri de
tango, vals, polka, twist,

rock&roll și ceardas iar premiile surpriză au fost primite
cu mare entuziasm de către
câștigători: perechea Boc Violeta și Bublea Mihai – premiul
I, perechea Ancuța Vipie și
Victor Răchițan – premiul II și
perechea Ioana Buciu și Constantin Filip – premiul III. Premiul de popularitate a revenit
perechilor Ungureanu Maria,
Lupșa Maria și Szirbik Viorica, Buboș Elisabeta.
Cei aproximativ 450 de seniori au demonstrat ca știu să
se distreze ca în prima tinerețe. Toată seara și-au arătat
calitățile de dansatori excelenți.
Au pășit pe ring pe ritmuri folclorice dar au fost și
ritmuri mai lente, ce le-au
amintit de șlagărele tinereții.
Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Lugoj în colaborare cu
Direcția de Asistență Socială
Comunitară și Casa de Cultură
a Municipiului Lugoj.
Călin Bublea

bursabile;
l sumele acordate ca burse sau alte forme
de sprijin financiar destinate exclusiv
susținerii educației preșcolarilor, elevilor și
studenților, prin programe ale Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice,
altor instituții publice și private, inclusiv
organizații neguvernamentale;
l sumele primite din activitatea de zilier,
în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri, republicată;
l sumele primite de persoanele apte de
muncă din familie ca urmare a participării la
programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au
titlu de venituri salariale;
l sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau
local cu titlu de ajutor de urgență.
Fiecare dintre copiii selectați va primi
lunar câte un tichet social pentru grădiniță
în valoare de 50 de lei, pentru perioada septembrie - iunie a anului școlar.
Stimulentul se acordă lunar, pe perioada
participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul
preșcolar, în perioada septembrie - iunie, sub
rezerva îndeplinirii condiției de prezență mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru grădiniță are
obligația să anunțe orice modificare în
componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Din partea Serviciului
Impozite și Taxe:
Ca urmare a prevederilor Legii 227/2015 privind Codul
Fiscal și a HCL 125/28.12.2016, Primăria Municipiului
Lugoj, Serviciul Impozite și Taxe vă aduce la cunoștință următoarele:
Persoanele fizice care dețin în proprietate spații
nerezidențiale sau mixte, și nu au declarat acest lucru în anul
2016, au obligația ca până în data de 31 martie 2017 să depună declarațiile pe clădiri însoțite de acte din care să rezulte destinația clădirii, suprafața clădirii sau încăperii cu
destinație nerezidențială (raport de evaluare, contracte de
închiriere, contracte de comodat, extrase de carte funciară
sau altele).
Impozitele pe clădiri, terenuri, mijloace de transport se
plătesc anual, în două rate egale.
Pentru anul 2017 primul termen de plată este 31 martie,
iar al doilea termen este 30 septembrie, inclusiv.
Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport datorate pe întregul an de către
contribuabili, până la primul termen de plată, se acordă o
bonificație de 10%.
Taxa pentru clădirile și terenurile proprietate publică sau
privată a statului, sau ale unităților administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în folosință sau administrare, se plătește lunar , până în data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a
contractului respectiv.
Programul casieriei este următorul :
Luni, marţi, joi, vineri
8:30 - 16:30

ianuarie 2017

Important proiect de modernizare
urbană demarat în acest an

Pe agenda municipalității pentru acest an,
de o importanță aparte se bucură un proiect
de modernizare a unei zone centrale a municipiului. Este vorba de sistematizarea zonei Podului de Fier. Zona care va fi acoperită de acest
proiect este cuprinsă în perimetrul format din
Str. N. Bălcescu din zona supermarketului pînă
la Podul de Fier, malul stâng al râului Timiş
de la Podul de Fier până după fosta Baie Comunală.
Sistematizarea rutieră va consta în realizarea lucrărilor necesare pentru fluidizarea
circulației auto şi pietonal, în condiții de siguranță şi va cuprinde zona descrisă mai sus,
pentru care, în funcție de echiparea actuală se
vor executa lucrări de realizare a unui nou
drum rutier pe lângă malul râului Timiş, realizarea unei zone pietonale pe strada N. Bălcescu, de la Casa Armatei până la joncțiunea
cu actuala zonă pietonală de pe str. Mocioni,
realizarea de noi locuri de parcare în zona clădirii fostei băi comunale, echiparea cu semne
de circulație, realizarea iluminatului public
(unde acesta este insuficient sau lipseşte), relizarea de noi spații verzi, evacuarea apelor
pluviale, realizarea de rampe de acces pentru
persoanele cu dizabilități, crearea de piste
pentru biciclete, realizarea marcajelor rutiere.
Lucrările care vor fi executate în această
zonă sunt :
l realizarea unui sens giratoriu în zona intersecției spl. C. Brediceanu cu str. N. Bălcescu;
l realizarea unui traseu nou de stradă
care să continue splaiul Plopilor, prin parcarea Casei de Cultură a Sindicatelor, până la ra-

cordarea la noul sens giratoriu;
l realizarea unei zone pietonale pe fostul
traseu al străzii N. Bălcescu de la Casa Armatei
până în zona viitorului sens giratoriu;
l reamenajarea platoului din fața Casei de
Cultură a Sindicatelor;
l realizarea unui drum de acces prin parcarea magazinului Carrefour;
l realizarea de scuaruri şi zone verzi,
l montarea în zona respectivă a semnelor
de circulație necesare;
l realizarea de noi locuri de parcare;
l realizarea de trotuare pietonale;
l realizarea de piste de biciclete;
l montarea în zonă a unor elemente de
mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, fântâni
arteziene)
l evacuarea apelor pluviale,
l refacerea iluminatului public;
Odată cu aprobarea bugetului instituției pe
anul în curs, va demara achiziția publică pentru serviciile de proiectare.
„Acest proiect de amenajare urbanistică a
zonei platoului fostei Case de Cultură a Sindicatelor îl vom completa în anii următori cu reamenajarea zonei pietonale de pe strada
Mocioni și cu un proiect de regenerare urbană
pe cealaltă parte a Timișului, în Piaţa Drăgan.
Toate aceste obiective sunt prevăzute în planul
de mobilitate urbană pe care l-am realizat în
2016 cu specialiști în domeniu și vor materializa intenţiile noastre de a conferi un aspect îngrijit și civilizat zonei centrale a orașului” a
declarat Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj.
Aurel Jurubiţă

Bilanţul lucrărilor de reabilitare prin asfaltare a
străzilor din municipiul Lugoj în anul 2016
În anul 2008 starea precară a majorității
drumurilor din municipiu a impus demararea
de către municipalitate a unui program amplu,
în etape, care avea ca obiectiv asfaltarea tuturor străzilor din oraș. În acea perioadă predominau străzile pavate, străzi care în urma
diferitelor intervenții la infrastructură (introduceri de conducte de apă sau gaz, branşamente la rețeaua de apă sau intervenții la
rețeaua de canalizare) erau pline de denivelări
care puneau mari probleme circulației autovehiculelor.
Până la începutul anului 2016 au fost asfaltate circa 150 de străzi. Programul a continuat
și în anul 2016 când au fost efectuate lucrări
de asfaltare pe 19 străzi în trei etape.
Prima etapă a cuprins următoarele străzi:
Plopilor, Jiului, Bistrei, Barițiu, Odobescu, Grigorescu, Dorobanților şi Partizanilor. În paralel au fost demarate lucrări și pe trei străzi
importante din cartierul Balta Lată, respectiv
străzile: Iuliu Maniu, ambele maluri, Dimitrie
Bolintineanu și Bela Bartok.
În a doua parte a anului a fost abordat un
nou tronson de străzi. Până când condițiile de
vreme au fost favorabile au fost finalizate lucrările pe străzile: Ana Ipătescu, Rozelor, Fdt.
Bocșei, Lalelelor, Grigore Ureche, Honoriciului,
Fdt. Traian Vuia și strada Traian Vuia, tronsonul 1. De asemenea au fost efectuate lucrări
pregătitoare la infrastructura străzilor Nuferilor și Liliacului străzi cu care va începe progra-

mul de asfaltări din acest an.
Tot în anul 2016 a fost asfaltat și un prim
tronson din drumul Tapia-Armădia, urmând
ca în acest an să continue lucrările pe următorul tronson.
În ultima parte a anului 2016 au fost demarate lucrări pregătitoare în vederea asfaltării
drumului din noul cartier M.A.N.
Referindu-se la modernizarea străzilor
din municipiu, primarul Francisc Boldea a
declarat: „Încă din anul 2008, dată fiind situaţia dezastruoasă de atunci, am considerat
o prioritate programul de asfaltare a străzilor din oraș. An de an am asfaltat străzi și
continuăm acest proces până cand pe toate
străzile se va putea circula decent. La numărul mare de străzi cuprinse în acest program,
sigur că ulterior mai pot apărea probleme, pe
care însa le avem în vedere și le rezolvăm în
cel mai scurt timp posibil.Mai mult, în anul
2016 am elaborat și un plan de mobilitate urbană care într-un mod știinţific ne arată
unde suntem în acest moment și direcţiile în
care trebuie să acţionăm pe viitor pentru a
îmbunătăţi situaţia circulaţiei în municipiu
în condiţiile în care numărul de autoturisme
a crescut enorm în ultimii ani. Suntem preocupaţi și de asigurarea unui număr sporit de
locuri de parcare și de realizarea de piste
pentru bicicliști care se descurcă tot mai greu
într-un oraș cu atât de multe mașini.”
Aurel Jurubiţă

Bilanţul programului de reabilitare a trotuarelor din anul 2016
În anul 2016 a continuat programul de reabilitare a trotuarelor din
municipiu. Ca și în anii precedenți
în cadrul programului, modernizarea s-a efectuat prin dalare sau prin
asfaltare. Au fost dalate trotuare și

alei având o suprafață totală de
6.750 mp, fiind montată bordură
mare pe 2.050 ml și bordură mică
pe 1.250 ml.
S-a început cu dalarea aleii de la
troița din Cotu Mic urmând apoi

trotuarele de pe străzile: Gheorghe
Doja (pe partea stângă între str. Caragiale și calea ferată și pe partea
dreaptă în dreptul Spitalului Municipal dr Teodor Andrei), Avram
Iancu,
Primăverii,
Siretului,
Timișoarei, Spl. C. Brediceanu și Insulei. De asemenea a fost dalată o
alee rămasă din Parcul Copiilor.
Programul de reabilitare prin asfaltare a unor trotuare din municipiul Lugoj în anul 2016 a inclus
lucrări pe străzile Lalelelor, Th.
Neculuță, Ardealului, Trandafirilor,
Garoafelor, Decebal, Ion Neculce,
Miron Costin, Grigore Ureche, Bega,
Nicolae Titulescu (în zona pasajului
peste calea ferată), N.Grigorescu, A.
Odobescu,
Rahovei,
Griviței,
Dorobanților, Hezerișului, Dragalina, Memorandului, Parc Cornet și

o porțiune de 450 mp în cartierul
Balta Lată. Lucrările s-au încheiat
cu o porțiune de pe strada Primăverii unde sunt montate borduri urmând ca în acest an să fie finalizate
pe toată suprafața deja pregătită.
În total au fost asfaltate trotuare
pe o suprafață de cca 17.000 mp
fiind montată bordură mare pe
4.700 ml și bordură mică pe 2.085
ml.
Suprafața record de trotuare modernizate în acest an completează
lucrările din anii anteriori și asigură
un aspect civilizat străzilor și aleilor
din oraș oferind condiții decente
pentru circulația pietonală. Programul va continua și pe parcursul
anului 2017, iar în momentul când
va fi definitivat, va fi dat publicității.
Aurel Jurubiţă

ANUNŢ

Primăria
Municipiului
Lugoj scoate la licitație în data de
01.02.2017, ora 10:00, în vederea
închirierii pe perioada 13 februarie
- 25 aprilie 2017, 12 căsuțe din
lemn amplasate în P-ța I.C. Drăgan
Lugoj pentru desfășurarea activității de comerț.
Dosarele pentru înscrierea la licitație se primesc până la data de
30.01.2017, ora 10:00. În cazul în
care locurile nu se ocupă, licitația
va fi reluată în data de 08 februarie
2017, la ora 10:00. Dosarele pentru
înscrierea la licitația din data de
08.02.2017 se primesc până la data
de 06.02.2017.
Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține la Primăria
Lugoj, camera 112.
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Cercetări arheologice întreprinse de către
Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj (XII)

Visag (com. Victor Vlad Delamarina)
În toamna anului 1957 în
punctul Bruk de pe teritoriul localității Visag a fost făcută o descoperire
arheologică
întâmplătoare ce a constat în recuperarea unor fragmente ceramice în urma căreia a fost
anunțat muzeul municipiului
Lugoj. În primăvara anului 1958
Ion Stratan, directorul muzeului
lugojean, a întreprins un sondaj
arheologic în urma căruia au
fost descoperite numeroase
fragmente ceramice şi oase calcinate. Printre fragmentele ceramice erau şi unele funduri de
vase ce conțineau oase calcinate
ceea ce indica existența unui cimitir de incinerație. Numărul

grupelor de cioburi observate şi
adunate de I. Stratan fiind de
peste 30, se poate presupune că
în cimitirul de incinerație de la
Visag au fost cel puțin tot atâtea
morminte, chiar dacă în laboratorul Muzeului din Lugoj nu au
putut fi întregite decât câteva
vase.
Cercetările au continuat în
luna iunie a anului 1961 când au
fost săpate cinci secțiuni, dintre
care trei de 45/1,20 m, orientate
est-vest, şi două de câte 7,50/1
m, orientate nord-sud. În afară
de câteva fragmente ceramice şi
de foarte puține oase calcinate,
cu totul răzlețe, care nu se aflau
în nici un caz in situ, ci fuseseră
purtate de plug, în şanțurile de
sondaj nu s-au mai găsit alte ma-

teriale arheologice, după cum nu
s-au putut preciza nici urmele
fostelor gropi de morminte.
Ceramica, în mare majoritate,
are suprafețele brune, în spărtură, unele fragmente fiind complet brune, în timp ce altele sunt
negre, având numai suprafețele
brune. În schimb, un vas este
negru pe fața interioară, deşi pe
cea exterioară este brun. Uneori
pasta este fină şi densă, alteori
este neomogenă şi conține
multe pietricele, iar în porțiunile în care suprafața este roasă
pietricelele au răzbit chiar la suprafață. Ornamentarea este incizată, împunsă (şiruri de
gropițe-alveole) sau apăsată,
precum şi realizată cu măturica,
dar mai ales cu un instrument

dințat ca un pieptene; diferitele
tehnici ornamentale sunt uneori
combinate pe aceleaşi vase (respectiv cioburi), după cum există
şi vase nedecorate. Regularitatea celor mai multe dintre grupele de linii paralele dovedeşte
că decorarea cu un instrument
dințat este mult mai frecventă
decât aceea cu măturica.
În ceea ce priveşte situarea
cronologică a necropolei de la
Visag, se pare că cea mai potrivită încadrare ar fi începutul
perioadei mijlocii a epocii
bronzului. Pe de altă parte, ținând seama că primele morminte de incinerație ale
culturii Verbicioara apar către
sfârşitul fazei a doua şi începutul fazei a treia a acestei cul-

Generalul Henri Berthelot la Lugoj.„Trăiască
România Mare împreună cu Banatul!”

În 13/26 decembrie 1918, pe peronul gării din Lugoj, a avut loc festivitatea primirii generalului francez Henri
Berthelot, comandantul trupelor
aliate, întâmpinat cu mari onoruri militare, în acordurile Marseillaise-i, interpretate de Corul Societății
Universitarilor Români, şi al unui Bine
aţi venit (compus special pentru acest
eveniment de Ioan Vidu), intonat de
Reuniunea Română de Cântări şi Muzică. Au rostit discursuri festive Caius
Brediceanu (delegat al Consiliului Dirigent din Sibiu) şi gen. Berthelot. O
copie în manuscris, din anul 1886, a
Imnului francez, identificată în colecția
dr. George Dobrin, e relevantă pentru
vechile aspirații ale românilor
bănățeni, însuflețiți de spiritul mobilizatorului marș de luptă.
Reverberațiile epocalului eveniment pentru comunitatea lugojeană
au fost surprinse cu nedisimulată
emoție de corespondentul periodicului arădean „Românul”:
„În 26 dec., o telegramă scurtă primită de la Consiliul Dirigent din Sibiu

a anunțat CNR din Lugoj că dupăamiază soseşte dinspre Orşova, cu tren
special, generalul Berthelot, care «doreşte în gara Lugojului a poposi un
ceas şi a primi toate autoritățile din
Lugoj». Fără afişuri, în câteva ceasuri
a luat întreg oraşul la cunoştință sosirea generalului, cam 11 mii de oameni
au năpădit gara încă pe la ceasurile 4.
Trenul special se vede reținut la Orşova, Caransebeş, abia la 8 ore a intrat
în gara Lugojului. Un condei nu este în
stare să descrie însuflețirea mare de
care Lugojul, de la întemeierea lui, nu
a avut parte și poate nici nu va avea
decât la intrarea lui «Mihai Viteazul al
II-lea». Intrarea trenului în gară a fost
primită cu marşul Marseillaise, cântat
franțuzeşte de corul universitarilor,
sub conducerea tânărului Zeno Vancea. A urmat apoi noua compoziție a
marelui şi iubitului Vidu – compusă
anume pentru întâmpinarea fraților:
Bine-aţi venit! Să-i zic frumoasă, să-i
zic măreață? O spune generalul, care a
ascultat-o de două ori, cu ochii lucind
în lacrimi de bucurie şi însuflețire. În
numele românilor, PS dr. Frențiu şi dr.
C. Brediceanu l-au invitat pe peron.
Apariția generalului uriaş, cu fața-i
blândă, luminată de zâmbetul dragostei şi al mulțumirii, a stârnit din
mii de oameni strigăte de Să trăiască! Dr. C. Brediceanu l-a salutat în
limba franceză, exprimând durerile
şi suferințele poporului român din
Bănat, din trecut şi de acum. Generalul a răspuns ca un frate, încheind cu
cuvintele: «Trăiască România Mare
împreună cu Banatul!». Autoritățile
maghiare, cari au fost foarte rece primite de general, au părăsit gara încă
pe când reprezentantul Antantei întrunea
privirile
noastre
de
adorațiune. Corul lui Vidu, măreț,
puternic ca şi în trecut, a mai cântat
Eroi au fost, după care generalul
Franței a venit la Vidu şi i-a strâns
mâna în semn de admirație. Văd încă

mulțimea lampioanelor luminând în
întunericul nopții, văd cum nobilul
francez ia în brațe şi o sărută pe gingaşa Lia Vidu, care i-a predat buchetul de flori, văd încă drapelele
noastre şi ale puterilor Antantei fâlfâind în lumina discretă, văd trenul
în mişcare şi mii de pălării şi batiste
jucând în aer, aud acordurile corului
«Vidu» și strigătele de însuflețire,
dar mai presus de toate aud tenorul
cuvintelor pe cari le văd scrise cu litere de aur, încadrate în sânge: «Trăiască România Mare împreună cu
Banatul!»”.
Staționarea trupelor franceze la
Lugoj, aflate sub comanda col. Henri
Lemoigne, începând cu data de
14/27 ianuarie 1919 (în urma retragerii armatei sârbe), a generat entuziaste manifestări de simpatie din
partea oficialităților, a intelectualilor
și a membrilor vestitelor reuniuni
corale. Astfel, în seara zilei de 20 ianuarie/2 februarie, Corul „Lira” şi
Reuniunea ortodoxă, cele două corale
surori, au susținut o serenadă în fața
casei Sidoniei dr. Maior, unde era găzduit colonelul francez, comandantul
Diviziei XI Orientale, în prezența mai
multor notabilități locale, între care şi
Episcopul Valeriu Traian Frențiu.
Peste câteva zile, manifestația s-a reluat în ambianța creată de asistența
militarilor francezi, de data aceasta şi
cu contribuția corurilor din comunele
Herendeşti şi Hodoş. În 23 februarie
1919, în Catedrala Greco-Catolică din
Lugoj, abatele Henri Pradel a oficiat o
Liturghie solemnă închinată eroilor
francezi din Regimentele 35 Infanterie
Colonial şi 21 Artilerie căzuți pe front,
asistată de PS Valeriu Traian Frențiu, în
prezența colonelului H. Lemoigne şi a
soldaților francezi staționați la Lugoj.
Corul „Lira” şi o reuniune vocală a militarilor francezi au intonat mai multe
cântece religioase
.
Dr. Constantin-T. STAN

turi, putem să situăm necropola de la Visag în prima jumătate a evoluției destul de lungi
a culturii Verbicioara. Iar faptul că materialele descoperite
la Visag nu sunt toate identice
acelora cunoscute în Oltenia
poate fi pus în legătură cu faptul că regiunea de formare a
culturii Verbicioara a fost mai
degrabă Banatul, ceea ce explică şi unele asemănări cu decorul ceramicii diferitelor
culturi ale Bronzului timpuriu
şi mai ales mijlociu din regiunea Mureş şi Tisa. (Bibliografie: Vladimir Dumitrescu, Ion
Stratan, Necropola de incineraţie din Epoca Bronzului de la
Visag, în SCIV, 1/1967)
Dr. Răzvan Pinca

Gabriel Visnyei – expoziţie de pictură
la English Pub Lugoj
English Pub Art Club din
Lugoj îşi redeschide porțile, iubitorii artei fiind invitați la întâlnirea cu importanți artişti
plastici.
Prima întâlnire cu arta din
acest nou an, 2017, este prilejuită de expoziția de pictură
semnată de artistul plastic lugojean Gabriel Visnyei, prezent
pentru prima dată cu o expoziție
la English Pub Lugoj – cea de-a
opta expoziție personală de la
Lugoj, expoziție mult aşteptată
de lugojeni (celelalte şapte expoziții au fost la Galeria “Pro
Arte”, în: 1997, 1998, 2001,
2003, 2005, 2012, 2016).
Vernisajul expoziției de pictură – acuarelă, acril şi pastel –
semnată de artistul plastic Gabriel Visnyei va avea loc joi, 26
ianuarie 2017, de la ora 19:00, la
English Pub Lugoj; despre artist
şi despre lucrările expuse în expoziție vor vorbi prof. Simona
Avram şi ing. Dan Haica – amfitrionul şi inițiatorul Clubului English Pub Art din Lugoj.
Distinct prin stilul abordat,
Gabriel Visnyei este unul dintre
cei mai talentați artişti plastici ai
Lugojului, impresionând cu lucrările sale de un rafinament
aparte, lucrări în tehnicile acuarelă, acril şi pastel, de obicei de
mici dimensiuni.
Lucrările care vor fi expuse
la English Pub sunt picturi rela-

tiv recente, care, aşa cum ne-a
obişnuit, impresionează prin stilul filigranat şi prin diversitatea
temelor: studii de copaci, flori,
peisaje urbane – din Lugoj, Grecia (Insula Corfu), Europa Centrală
(Ungaria,
Slovacia,
Slovenia) –, peisaje din natură,
exprimând stările sufleteşti ale
artistului: “Doresc ca, la fiecare
expoziție a mea, să aduc ceva
nou în fața publicului lugojean.
Lugojul, cu clădirile şi ansamblurile sale arhitecturale, va fi
prezent şi de această dată în expoziție. Lugojul este o constantă
în ceea ce pictez eu, nu pentru că
mi-aş impune asta în mod special, ci pentru că el este chiar o
sursă de inspirație care mereu
oferă ceva inedit, ceva necunoscut, ceva interesant”, mărturiseşte artistul.
Pe lângă aceste opt expoziții
personale de la Lugoj semnate
de Gabriel Visnyei, artistul plastic a fost prezent, în 2006 şi în
2016, tot cu expoziții personale,
la Budapesta; în 2006, a expus la
Biblioteca Județeană din Timişoara şi în Ungaria (la Szeged,
Szekszard); în fiecare an, participă la Tabăra de Pictură de la
Zala – Ungaria; expune constant
la Saloanele Artelor Vizuale de la
Lugoj şi Timişoara; are o colaborare de mult timp cu oraşul Piatra Neamț.
Adriana Weimer

ianuarie 2017

Manifestare cultural-artistică prilejuită
de Unirea Principatelor Române

Nicolae Titulescu, primul Cetăţean
de Onoare al oraşului Lugoj

Sâmbătă, 7 decembrie
1935, o delegație a municipiului Lugoj compusă din dr. Alexandru Bireescu, primarul
municipiului, dr. Aurel Mihaescu (protopop), dr. Nicolae
Brînzeu (canonic), prof. Virgil
Simonescu (consilier comunal), dr. Titus Popovici și Al.
Alexandrini (deputați), i-a înmânat lui Nicolae Titulescu,
ministrul afacerilor externe,
diploma de Cetățean de
Onoare al orașului de pe Timiș
(decizia Consiliului Municipal
fusese emisă în iulie 1934).
Prin alocuțiunea sa, primarul
liberal al Lugojului a subliniat
rațiunea care a stat la baza deciziei administrației publice
lugojene: „Excelență, la 3 iulie
1933, printr-o magistrală
acțiune, ați închis o cauză timp
îndelungat deschisă, ați asigurat granițele noastre înspre
Răsărit, dându-ne un sentiment de siguranță pentru
soarta provinciei noastre de
peste Prut. Excelența Voastră
a știut că atâta timp cât granița
noastră de la răsărit nu este
asigurată, noi nu ne vom putea
îndrepta privirile spre Apus,
apusul hain din imediata
noastră apropiere. Acum câteva zile, în răspunsul ce l-ați
dat dlui G. Bethlen și Partidului Maghiar, ați amintit de cei
17 ani petrecuți de către
Excelența Voastră în tranșeele
păcii. Într-adevăr, datorită
uneltirilor interesaților și
fruntașilor de la Budapesta,
pacea își are tranșeele ei. […]
Excelență, Lugojul, acest bastion inexpugnabil al românismului din Banat, într-un elan,
într-o însuflețire maximă, vă-

zând realizarea consolidatoare de graniță a Excelenței
Voastre,
v-a
proclamat
Cetățean de Onoare al său.
Delegația de față vă prezintă
omagiile Lugojului și, prezentându-vă diploma, vă zice: «Să
trăiți!»”.
„Diplomatul român a
mulțumit călduros pentru cinstea ce i-a făcut-o Consiliul
Municipal din Lugoj, arătându-și satisfacția pentru
înțelegerea pe care delegația a
exprimat-o privitor la politica
externă ce a condus, și a declarat că găsește în cuvintele de
înalt patriotism exprimate de
delegație un imbold în plus
pentru apărarea drepturilor
imprescriptibile ale României.” (Răspunsul dlui Titulescu,
în „Răsunetul”)
Diploma, realizată de pictorul academic Virgil Simonescu, profesor de desen la
Liceul „Coriolan Brediceanu”,
lucrată cu deosebită artă, ca
un vechi hrisov domnesc, pe
un suport din piele de câine
(un unicat național la acea
vreme!), era decorată, în cele
patru laturi, cu stema orașului,
imaginea Primăriei și cele
două locașuri de cult reprezentative ale orașului, biserica
ortodoxă și catedrala grecocatolică, care încadrau textul.
O copie fotografică a diplomei
fusese expusă în vitrina prăvăliei lui Aurel Popescu, comerciant din Piața Regina Maria,
în apropierea vechii Primării
(actualul sediu al Poliției).
Un eveniment personal
deosebit a întregit sentimentele de satisfacție artistică ale
lui Virgil Simonescu: în 14 de-

cembrie 1935, fiului său, profesorul Tuliu Simonescu, i s-a
acordat titlul de doctor în chimie al Universității din Cluj –
primul lugojean onorat cu
acest titlu în chimie –, teza sa
fiind publicată în același an la
Leipzig.
Într-un articol publicat în
coloanele periodicului local
„Acțiunea” (Lugojul s-a cinstit
pe sine), canonicul Nicolae
Brînzeu sublinia semnificația
evenimentului, primul de
acest gen din istoria Lugojului:
„Lugojul l-a proclamat pe dl
Nicolae Titulescu Cetățean de
Onoare. Prin aceasta, Lugojul
s-a cinstit pe sine. Această cin-

ste se răsfrânge însă asupra
întregului Banat. Mai mult, Lugojul s-a dovedit din nou că
înțelege să se mențină la
aceeași înălțime de centru cultural românesc. […] Te avem,
dle Titulescu, și ne bucurăm
mult, nespus de mult. Te avem
zid de neînvins, apărător unic
al intereselor românești și ne
mândrim că ești al nostru! Te
avem și îți mărturisim sincer,
românește, că și D-ta ne ai”.
Aspiranții la titlul de
Cetățean de Onoare al municipiului Lugoj vor trebui să se
compare cu marele Titulescu…
Dr. Constantin-T.

Marți, 24 ianuarie 2017, începând
cu ora 11:00, Primăria Municipiului
Lugoj, în colaborare cu Casa de Cultură a Municipiului a organizat în
Piața Victoriei (sensul giratoriu) o
manifestare cultural-artistică prilejuită de Unirea Principatelor Române.
Primarul Municipiului Lugoj, Francisc Boldea, a adresat un salut celor
prezenți și a subliniat importanța evenimentului de acum 158 de ani când
s-au unit cele două principate române, Moldova și Țara Românească
prefigurând marele act al Unirii de la
1918.
Dansatorii Ansamblului Folcloric
Lugojana al Casei de Cultură a Municipiului au pornit o horă în care s-au
prins oficialități și o parte din
cetățățenii prezenți. În ciuda frigului
manifestarea s-a bucurat de o numeroasă participare.
Aurel Jurubiţă

„Ziua Culturii Române” și
Zilele „Mihai Eminescu”
la Biblioteca Municipală Lugoj
Ca în fiecare an, iată că şi anul
acesta, la împlinirea a 167 de ani
de la naşterea poetului național
de geniu Mihai Eminescu şi la
149 de ani de când poetul, de
doar 18 ani, se afla în Lugoj cu
trupa de teatru a lui Mihai Pascaly (în vara anului 1868, pentru
22 de zile), Biblioteca Municipală
Lugoj, în colaborare cu Şcoala
Gimnazială Nr. 4 Lugoj, Colegiul
Național “Iulia Haşdeu” Lugoj şi
Şcoala Gimnazială de Muzică “Filaret Barbu” Lugoj, a organizat la
Lugoj „Ziua Culturii Române” şi
Zilele “Mihai Eminescu”, cu tema:
“Mihai Eminescu în universalitate”.
În cadrul acestui deosebit
eveniment literar-muzical care a
avut loc luni, 16 ianuarie 2017,
de la ora 10:00, la Secția pentru
Copii şi Adolescenți a Bibliotecii
Municipale Lugoj, momentele
poetice şi muzicale eminesciene
au fost susținute de elevi ai şcolilor partenere, coordonați de
profesorii şi bibliotecarii: Henrieta Szabo, Simona Avram, Gabriela Sîrbu, Cristina Marcu,
Maria Mişcu, Liliana Popescu,
Alexandru Vasile Păuliş, Călin
Popeț, Camelia Ivănescu, Georgeta Leho, Adriana Weimer, Claudia Popescu.
În acest an, ca o noutate, în
timpul momentelor artistice susținute de elevi, domnul consilier

prof. Marcel Drăgan, doamna
Henrieta Szabo (directoarea bibliotecii) şi domnişoara Alexandrina Tîmbur (din Nisporeni,
studentă a Universității Europene “Drăgan” din Lugoj) au avut
o convorbire în direct cu Primarul oraşului înfrățit Nisporeni
(Republica Moldova), domnul
Ion Gangan.
Având în vedere tema acestei
ediții a „Zilei Culturii Române” şi
a Zilelor “Mihai Eminescu” de la
Lugoj – “Mihai Eminescu în universalitate” –, dar respectând şi
un mai vechi obicei, Biblioteca
Municipală Lugoj a trimis, printrun e-mail, tuturor primăriilor
oraşelor înfrățite cu municipiul
Lugoj un mesaj de prietenie, un
salut cordial şi două strofe din
poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie” / „What I wish you,
sweet Romania”, scrisă de Mihai
Eminescu (în limba română şi în
limba engleză), o poezie
importantă pentru toți românii.
Elevii şi profesorii prezenți la
eveniment au vizitat şi expoziția
de carte Mihai Eminescu, deschisă timp de o lună în holul Secției pentru Copii şi Adolescenți a
Bibliotecii Municipale Lugoj, expoziție pe care au vizitat-o şi o
vor vizita cititorii acestei secții,
dar şi grupuri organizate de elevi
de la şcolile lugojene.
Adriana Weimer

HOTĂRÂREA

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

HOTĂRÂREA

ianuarie 2017

de aprobare a măsurii de urgenţă privind prelungirea termenului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr.100934/23.12.2013

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă măsura de urgenţă a prelungirii termenului Contractului de del-

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
HOTĂRĂŞT E:
Art.1. – Se aprobă acordarea de gratuități la Serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate următoarelor categorii de persoane:
- persoane cu handicap grav şi accentuat;
- însoțitori ai persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;
- însoțitori ai copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;
- însoțitori ai aciuiților cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în
prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social
din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedința persoana cu handicap;
- asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav;
- asistenți personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav
sau accentuat;
- pensionari;
- elevi şi studenți;
- veterani, invalizi şi văduve de război;
- şomeri sau persoane aflate în evidențele A.J.O.F.M. în căutarea unui
loc de muncă;
- beneficiari ai Legii nr. 341/2004 a recunoştinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, modificată și completată;
- beneficiari ai Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicată, modificată și completată;
- persoanele fără venituri sau ale căror venituri pe membru de familie
se situează sub nivelul salariului minim pe economie.
Art.2. – Cuantumul gratuității este de 35 lei/lună/persoană.
Art.3. – Se mandatează domnul Boldea Francisc - Constantin, primar
al municipiului Lugoj, să încheie cu operatorul de transport local contractul
de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători în Municipiul Lugoj
Art.4.– Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Compartimentului Autorizare servicii de transport local și Direcției de
asistență socială comunitară.
Nr. 136 din 28.12.2016

HOTĂRÂREA

privind modificarea inventarului terenurilor disponibile care pot
fi atribuite în folosinţă gratuită pentru tineri sub 35 de ani
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se modifică inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită pentru tineri sub 35 de ani, prin înlocuirea anexei
la Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 25.08.2011 privind modificarea
inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită
pentru tineri sub 35 de ani, cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Direcției urbanism, patrimoniu.
Nr. 129 din 28.12.2016

egare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 100934/23.12.2013, până la
obţinerea avizului Consiliului Concurenţei asupra documentaţiei ce conţine propunerea
administrării în Municipiul Lugoj a serviciului de transport public local de persoane, dar nu mai
mult de termenul de 2 ani, termen instituit prin art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) 1370/2007.

HOTĂRÂREA

Nr. 146 din 28.12.2016

privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General
al Municipiului Lugoj
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
HOTĂRĂŞT E:
Art.1. – Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Lugoj aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din
25.11.1999 se prelungeşte până la data aprobării noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30.12.2018.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Direcției urbanism, patrimoniu.
Nr. 128 din 28.12.2016

Întocmirea actului de naștere
Întocmirea actului de naștere se face la serviciul public comunitar local de
evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază
s-a produs evenimentul.
Au obligația de a face declarația de naștere oricare dintre părinți, iar dacă, din
diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care
au fost de față la naștere sau personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut
loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință 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 viață,
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 înăuntrul
termenului de 30 de zile.
După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face
la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public
comunitar județean de evidență a persoanelor. Înregistrarea nașterii se realizează în
termen de 90 de zile de la data solicitării.
Nedeclararea nașterii în condițiile și termenele prevăzute de lege constituie
contravenție și se sancționează 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 nivelul
administrației 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 în următoarele 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
următoarele 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 întocmite de 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 deteriorate.
Monica Otilia David
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Eliberarea actelor de identitate
Actul de identitate care se eliberează cetățeanului român este cartea de identitate (CI) sau
cartea de identitate provizorie (CIP). Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la
împlinirea vârstei de 14 ani.
Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu, a adresei de reședință a titularului (după caz) și a cetățeniei române.
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de
identitate.
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 act
de identitate.
Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate

În vederea realizării unei evidențe corecte a populației vă facem cunoscut faptul că, potrivit
prevederilor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul
are obligația să solicite eliberarea actului de identitate și persoana fizică are obligația ca, înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puțin 15 zile, să
solicite 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 diverse motive, nu mai dețin acte de identitate (ex: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Compartimentului Evidența Persoanelor din Lugoj, Piața J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliției
Municipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărților de identitate.
Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărții de identitate este de până la
30 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 actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
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 face
dovada 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 identitate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de
identitate. 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 act de identitate. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui
părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă
și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ
în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
Monica Otilia David

Eliberarea cărții de identitate provizorii
Când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de
identitate.
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, potrivit
legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, 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

Programul de lucru cu publicul
în Cadrul Serviciului Public Comunitar Local
Pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj
Compartiment
Evidenţa Persoanelor

Preluare acte pentru
cărţi de identitate:
LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI

08.30 –12.00
08.30 –12.00
12.00 –18.30
08.30 –12.00

Compartiment Stare Civilă

Preluare acte:
LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
12.00 – 18.30
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
09.00 – 11.00

Eliberări acte:

Eliberări acte:

LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI
VINERI

LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI
VINERI

12.00- 16.30
12.00- 16.30
08.30 -12.00
12.00 -16.30
08.30 -16.30

12.00 – 16.30
12.00 – 16.30
08.30 – 12.00
12.00 – 16.30
12.00 – 16.30

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 face
dovada adresei de reședință, original și copie;
l dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
l un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere,
legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ,
cu fotografie de dată recentă, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
Monica Otilia David

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 străinătate și reședința în România;
l pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale
pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie 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 de
timbru.
Monica Otilia David

Volei: în 2017 – cel mai lung şi dificil campionat
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Start în sezonul 2017 al campionatului național de volei în Liga A 1,
al șaptelea consecutiv pentru voleiul
Clubului Sportiv Municipal Lugoj
la primul nivel. După o primă parte
a campionatului în care sportivele
pregătite de trio-ul Valerijan Luka
(principal), Ugljesa Segrt (secund)
și Vasile Canea (preparator fizic) au
reușit evoluții notabile, în ciuda problemelor financiare cu care clubul
sportiv de pe Timiș s-a confruntat,
locul șase pe care lotul sportiv s-a
plasat este unul foarte bun, în
condițiile în care oponenți cu mare
tradiție la feminin în acest sport se
aflau în urma Lugojului. Piatra
Neamţ, Târgu Mureș, Iași, Pitești,
Galaţi și Craiova sunt cluburi foste
campioane ale României sau

prezențe constante în competițiile
europene intercluburi. Cărora li se
adaugă echipele profesioniste aflate
în prezent în Top 5, care sunt Blajul,
Târgoviște,
Bacăul,
C.S.M.
București și Dinamo.
După paisprezece etape din
competiția internă consumate până
la editarea acestor rânduri, voleibalistele lugojene ocupă poziţiile
7/8, la egalitate de puncte (17) și
setaveraj (22:29) cu Volei Club
Unic Piatra Neamț. Pe poziția a
șasea, cu un punct în plus, apare Penicilina Iași, trupa din zona a doua
de clasament cu cele mai valoroase
achiziții în intersezon. La trei puncte
de Lugoj, Târgu-Mureșul și Piteștiul
așteaptă ocazia de a se apropia, în
timp ce Galațiul și Craiova, deși cu

evoluții în creștere în retur, au
puține șanse reale de a scăpa de ultimele două locuri. Totuși, după cele
opt etape rămase din partea secundă a campionatului, se mai joacă
încă un minicampionat, atât în zona
1 – 6, cât și în zona 7 – 12. Diferența
față de fosta organizare cu Play-Off
și Play-Out este că echipele intră în
această fază a competiției cu toate
punctele acumulate în tur/retur.
Lucru corect în ultimă instanță, etapele regulare fiind suficient de multe
și reflectând valoarea de ansamblu a
loturilor și pregătirii acestora. Oricum însă, important de subliniat nivelul ridicat al campionatului
românesc în această ediție, atât la feminin, cât și la masculin, prezența
multor sportivi străini consacrați

sau cel puțin interesanți marcând
valoric prima ligă națională. Ca să nu
mai vorbim de sportivele din Muntenegru, Ungaria, Australia sau
Ucraina apărute în acest sezon
competițional chiar și în cea de-a
doua ligă a voleiului.
Ce ne așteaptă? Având în vedere
conjunctura actuală, sportivele lugojene vor trebui să încerce adjudecarea a cât mai multe puncte puse în
joc, pentru a se putea menține întro zonă de clasament lipsită de griji.
Lucru destul de dificil în retur, când
pe teren propriu întâlnesc, cu două
excepții (Pitești, Galați), echipele de
vârf, iar în deplasare principalele
contracandidate la clasarea în zona
mediană (Iași, Tg.Mureș, Craiova),
plus Blajul și Dinamo. Dar cu
obligația de a menține în priză lotul
– în care se vor promova pe cât posibil și sportive lugojene – pentru
cele zece etape care vor încheia în
primăvară sezonul oficial 20162017. Și, apropo de lansarea elementelor autohtone la nivelul marii
performanțe, să spunem că trupa
bănățeană este singura de la acest
nivel care propune, dintr-un lot de
șaptesprezece sportive, un număr de
opt voleibaliste lugojene.
Un 2017 în care ar fi de dorit ca,
din punct de vedere organizatoric,
activitatea să poată fi desfășurată pe
coordonate materiale superioare
celei din anul trecut. În care, alături
de sprijinul pe care Primăria Lugoj,
Consiliul Local, sponsorii (al căror
număr și implicare se încearcă a fi
îmbunătățite) să continue la un nivel
corespunzător, în paralel cu găsirea

unei soluții legale pentru finanțarea
clubului lugojean de la nivelul Consiliului Județean Timiș, marele absent din 2016. Și, după comportarea
remarcabilă a echipei în anul calendaristic încheiat, cu toate marile
greutăți peste care s-a trecut onorabil, de ce n-am fi optimiști ? Sutele
de fete care s-au apropiat în ultimii
ani de acest sport, miile de spectatori și suporteri pe care echipa de
senioare îi adună la meciuri în Sala
Sporturilor și respectul pe care voleiul din Lugoj și l-a câștigat în peste
treizeci și cinci de participări consecutive în primele două ligi naționale
merită aprecierea și sprijinul nostru.
În următoarea etapă din 2017, a
XV-a, sâmbătă, 28 ianuarie, la Sala
Sporturilor, C.S.M Lugoj întâlnește
în fața propriiilor suporteri campioana României, calificată în grupele Champions League, C.S. Volei
Alba Blaj, un conglomerat de valori
internaționale incontestabile care
merită onorat cu prezența. Jocul, la
care intrarea este liberă, are loc de la
orele 18:30. O primă ocazie de a fi
alături de sportivele Lugojului la un
nou spectacol voleibalistic !
Lotul C.S.M.Lugoj 2017: Ionela
Canea, Krista De Geest, Gabriela
Bălae, Olga Krasteva, Ramona Rus,
Lorena Ciocian, Adriana Rotaru, Alexandra Warren, Natalia Preda, Daiana Roman, Arina Ivașcu, Noemi
Csillag, Georgiana Popa, Rossana
Nistor, Alexandra Panțiru, Bianca Albăstroiu, Denisa Jucu. Antrenori:
Valerijan Luka, Ugljesa Segrt, Vasile
Canea.
Dan H. Brudiu

Măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţenilor în sezonul rece
multor sobe cu combustibili
diferiți (gazoşi, lichizi, solizi);
Este interzisă folosirea lichidelor inflamabile (benzină,
motorină etc.) la aprinderea
focului;
Este interzisă uscarea
lemnelor, a rufelor şi a altor
materiale pe sobele cu sau
fără acumulare de căldură;
Nu se va lăsa focul în sobe
fără supraveghere sau în grija
copiilor;
Este interzisă introducerea
în focar a lemnelor lungi, care
nu permit închiderea uşii;
În fața sobelor cu lemne se
va amplasa o cutie metalică
care va asigura protecția față
de căderea accidentală, direct

Statistica incendiilor produse la gospodăriile şi locuințele cetățeneşti pe anul 2015
indică faptul că principalele
cauze de producere a acestora
sunt coşurile de fum defecte
sau necurățate, instalațiile
electrice defecte şi jocul copiilor cu focul.
Pentru îmbunătățirea nivelului de protecție a gospodăriilor
şi
locuințelor,
recomandăm cetățenilor să
respecte următoarele măsuri

de prevenire a incendiilor pe
timpul sezonului rece:
Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi
întreținute şi curățate periodic şi vor fi verificate şi reparate numai de persoane
autorizate;
Coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care pot
pătrunde scântei ce pot fi
surse de aprindere, dacă în
apropiere sunt materiale

combustibile;
Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor, sobelor
metalice sau de teracotă defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă
pericol de incendiu sau explozie;
Este interzisă racordarea
la acelaşi canal de fum a unui
număr mai mare de focare
decât cel admis;
Este interzisă racordarea
la acelaşi canal de fum a mai

pe podea , a lemnelor aprinse,
împiedicând astfel un posibil
incendiu;
Cenuşa şi jăratecul vor fi
depozitate în gropi speciale şi
se sting cu apă;
Se interzice folosirea afumătorilor amplasate în podurile clădirilor, în magazii, şuri,
remize, şoproane sau lângă
materiale combustibile; afumătorile se confecționează din
zidărie de cărămidă şi se vor
amplasa independent de celelalte construcții;
Este interzisă folosirea buteliilor de gaze lichefiat fără
regulator de presiune sau cu
garnituri deteriorate ori cu
furtun de cauciuc fisurat;

Este interzisă încercarea
cu flacără a etanşeității buteliei de gaze lichefiate sau a instalației de gaze naturale;
verificarea se face numai cu
emulsie de apă şi săpun;
La aprinderea focului la
aragaz sau sobe alimentate cu
gaze naturale se aeriseşte camera, după care întodeauna
se aprinde mai întâi chibritul
şi apoi se deschide robinetul
de alimentare cu gaz; (principiul gaz pe flacără)
Căile de acces şi accesul la
sursele de apă se vor curăța de
zăpadă şi gheață, asigurânduse menținerea liberă a acestora.
Aurelian Mustaţă
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