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Bugetul local pe anul 2017 pune
accentul pe dezvoltarea Lugojului

În cursul săptămânii trecute
administrația locală a finalizat Proiectul de buget al municipiului
Lugoj pentru anul 2017. Acesta a
fost afișat pentru a fi supus dezbaterii 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 prevăzută suma de aproape 90 milioane lei pentru dezvoltare
dintr-un total de circa 163 mi-

lioane lei, bugetul local pe acest
an este preponderent orientat
către investiții care continuă modernizarea oraşului. „Anul acesta,
la fundamentarea bugetului, a trebuit să ținem cont de creșterea cu
20% a salariilor din administrația
publică pe care guvernul a acordat-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 pendinte, respectiv Bibliotecă, Muzeu
și Casa de Cultură a Municipiului.
Pentru că principala noastră preocupare a rămas dezvoltarea și modernizarea orașului și pentru că
anul viitor vom avea jubileul Marii
Uniri, vom încerca în această perioadă să finalizăm marea majoritate 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 dezvoltare locală și fonduri europene.
Pentru învățământ este prevăzută
o sumă importantă, circa 16 milioane lei pentru cheltuielile materiale 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 Filaret Barbu, Școala Gimnazială Nr. 3
și grădinițele PP2, PP4 și PP5. Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei
are în afară de sumele pentru proiectele 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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Cantina Socială Lugoj –în sprijinul persoanelor cu
venituri reduse şi persoanelor nedeplasabile din municipiu

N

elson Richard DeMille afirma că:
“să elimini sărăcia nu este un act de caritate, ci un act de dreptate.
Ca şi sclavia sau apartheidul, sărăcia nu este o stare
naturală. Este provocată
de om şi poate fi eradicată
de acţiunile oamenilor”.

Înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului de Miniștrii nr. 454 din 1957 și
preluată de către Primăria Municipiului Lugoj în 1992, în zilele noastre cantina socială din municipiu
este o unitate publică de asistenţă socială fără personalitate juridică, aflată
în subordinea Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară. Activitatea cantinelor sociale este reglementată de
Legea nr. 208/ 1997 privind cantinele sociale.
Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:
a) copiii în vârstă de până la 18 ani,
aflaţi în întreţinerea acelor familii al
căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul
venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei);
b) tinerii care urmează cursuri de
zi la instituţiile de învăţământ ce
funcţionează în condiţiile legii, până
la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26
de ani în cazul celor care urmează
studii superioare cu o durată mai

mare de 5 ani, aflaţi în întreţinerea
acelor familii al căror venit net mediu
lunar pe o persoană în întreţinere
este sub nivelul venitului net lunar,
pentru o persoană singură, luat în
calcul la stabilirea ajutorului social
(142 lei);
c) persoanele care beneficiază de
ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condiţiile legii și al
căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei);
d) pensionarii;
e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate
social, nu au susţinători legali, sunt
lipsite de venituri;
f ) invalizii și bolnavii cronici;
g) orice persoană care, temporar,
nu realizează venituri. Această categorie beneficiază de serviciile cantinei sociale pentru o perioada de cel
mult 90 de zile pe an.
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinelor sociale,
stabilite la literele a), b), d), e) și f) și
care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net
lunar, pentru o persoană singură,
luat în calcul la stabilirea ajutorului
social (142 lei), pot beneficia de
serviciile cantinei de ajutor social,
cu plata unei contribuţii de 30% din
venitul pe persoană, fără a se depăși costul meselor servite, calculat
pe aceeași perioadă (ex: norma de
hrană la cantina socială este în prezent în cuantum de 12 lei/persoana/zi, ceea ce înseamnă că
pentru o lună calendaristică, în con-

diţiile în care servește masa în toate
cele 30 de zile persoana ar trebui să
plătească 360 lei).
Hrana pentru cele două mese zilnice (prânz și cină) se distribuie o
dată pe zi, între orele 11:30– 14:30
la sediul Cantinei sociale situat în
Lugoj pe strada Al. Mocioni nr. 34
(vis-à-vis de gară).
Persoanelor care, din motive
obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru
cele două mese zilnice la domiciliu,
o dată pe zi (între orele 1230 –
1400), transportul gratuit al acesteia
fiind aprobat de directorul cantinei

Modificări în ceea ce privește acordarea
beneficiilor sociale
În Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 998 din 12
decembrie 2016, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 93/ 2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării
unor beneficii de asistenţa socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
pentru acestea în 2016.
Prin acest act normativ se
propune simplificarea administrativă a acordării ajutorului social – acordat în baza
Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat-modificată și completată, a alocaţiei
pentru susţinerea familiei –
acodrată în baza Legii nr. 277/
2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei-modificată
și completată, și a ajutorului
pentru încălzirea locuinţei –
acordat în baza Ordonanţei de
urgenţă nr. 70/ 2011. Astfel,
actul normativ prevede, în
principal:
l solicitarea concomitentă a
celor trei beneficii în situaţia în
care
persoana/
familia
întrunește condiţiile de eligibilitate pentru toate, inclusiv ca
perioada de solicitare având în
vedere ca ajutorul pentru în-

calzirea locuinţei se acordă
numai în perioada sezonului
rece;
l luarea în considerare a
documentelor doveditoare depuse pentru unul dintre beneficii, dacă pentru celelalte
întrunirea condiţiilor de eligibilitate se produce ulterior stabilirii dreptului iniţial (spre
exemplu iniţial se stabilește
dreptul la ajutor social și ulterior apare un copil în familie și
se solicită alocaţia pentru
susţinerea familiei);
l eliminarea, în cazul ajutorului social, a prezentării din 3
în 3 luni a adeverinţei de la
agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă și reglementarea verificării situaţiei
persoanelor apte de muncă
numai pe baza listelor și
informaţiilor furnizate de
agenţiile teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă, respective de inspectoratele teritoriale de muncă;
l eliminarea prevederilor
legale care se referă la depunerea din 3 în 3 luni, de către beneficiar, a unei declaraţii pe
propria răspundere și documente justificative care să
ateste menţinerea condiţiilor

de acordare, reglementare suplimentară, beneficiarul având
oricum obligaţia de a anunţa
orice modificare intervenită cu
privire la component familiei și
veniturile membrilor acesteia;
l eliminarea din categoria
veniturilor care se iau în calcul
la stabilirea drepturilor de ajutor social, alocaţie pentru sustinerea familiei și a ajutorului
pentru încalzirea locuinţei a
tuturor burselor școlare, a bursei profesionale prevazuta de
H.G. nr. 1062/ 2012 si a stimulentului educaţional prevăzut
de Legea nr. 248/ 2015;
l modificarea condiţiilor de
eligibilitate în cazul alocaţiei
pentru susţinerea familei în
sensul acordării acestui drept
și în situaţia în care unul dintre
copiii de vârstă școlară nu urmează
cursurile
de
învăţământ, similar și în cazul
celor care pe parcursul semestrului școlar înregistrează
peste 20 de absenţe nemotivate;
l introducerea, prin normele metodologice de aplicare,
a unui formular de cerere simplificat pentru solicitarea ulterioară a unuia dintre drepturi.
Călin Bublea

de ajutor social.
În prezent la cantina socială mănâncă 61 de persoane (15 cu plată și
46 gratuit) din care pentru 6 persoane se distribuie mancarea la domiciliu.
Cele 15 persoane care servesc
masa la cantina socială cu plată sunt
pensionari care locuiesc singuri sau
persoane cu dizabilităţi, foști profesori sau funcţionari, acum aflaţi în
pensie.
Cel mai longeviv beneficiar al cantinei sociale din municipiu a fost
Avramescu Mihai Francisc, cunoscut
locuitorilor din municipiu ca “Miși
Motor”, între 1976 și 2013, an în care

a și decedat.
Exemple de meniuri ce pot fi servite la Cantina socială din Lugoj
(porţia pentru o persoana/zi):
ciorbă de pui a la Grec, tocană de
cartofi cu carne, o pâine, mămăligă
cu brânza și smântâna și 2 ochiuri de
ou; ciorbă de fasole cu ciolan, pilaf
de orez cu cârnaţi, o pâine, conservă
de carne și brânza topită.
De asemenea, la solicitarea beneficiarilor meniurile pot fi modificate
la anumite perioade de timp.
În fiecare an, de Paște și de Crăciun, Cantina socială Lugoj oferă beneficiarilor meniuri speciale!
Călin Bublea

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 autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de
către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea 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 necesare 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 traducerea în limba română și legalizarea acestora, cu excepţia cazului în care există menţiuni care
necesită traducere.

Monica-Otilia David

Comitetul de redacţie

Monitorul de Lugoj

Editori coordonatori:
Aurel Jurubiţă
Liviu Savescu
Redactori:
Adriana Weimer
Dr. Constantin - Tufan Stan

Dr. Răzvan Pinca
Monica-Otilia David
Călin Bublea
Dan H. Brudiu
Oliviu Cristian Gaidoş
Fotoreporter: Călin Gongola

februarie 2017

Programul de reabilitare a unor
trotuare și alei pentru anul 2017

Începând cu anul 2008 municipalitatea a
iniţiat lucrări de reabilitare a trotuarelor și
aleilor din oraș. Deși situaţia acestora s-a
îmbunătăţit radical, mai există încă în municipiu trotuare sau alei aflate într-o stare avansată de degradare, unde circulaţia pietonilor
este îngreunată. De aceea programele care privesc reabilitarea trotuarelor continuă an de
an. În această perioadă administraţia a stabilit
străzile care vor fi incluse în programul de dalare sau asfaltare a unor trotuare pentru anul
2017.
Vor fi modernizate prin asfaltare trotuarele
de pe următoarele străzi: Țesătorilor,
Mărășești, Tapiei, Poalele Viilor, Păun Pincio,
Privighetorii, Teiului, Mureșului, Rozelor, Fdt.
Bocșei, Jiului, Bistrei, V. Babeș, D. Gherea, P
Maior, 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 o
suprafaţă de 21.800 mp și va fi montată bor-

dură mare pe o lungime de 4.500 ml și bordură mică pe 8.100 ml.
În ceea ce privește programul de reabilitare a trotuarelor și aleilor prin dalare,
pentru acest an sunt prevăzute lucrări în
Piaţa Victoriei (850 mp), în parcul George
Enescu (alei în suprafaţă de 3.000 mp),
aleea din spatele librăriei J.C Drăgan (în
suprafaţă de 250 mp). De asemenea va fi
dalată și aleea de intrare în cartierul Micro
II (100 mp). Astfel în acest an, vor fi dalate
trotuare și alei având o suprafaţă totală de
4.200 mp, și va fi montată bordură mică pe
2.050 ml.
Punerea în practică a acestor programe
de modernizare a trotuarelor și aleilor va
conferi un aspect îngrijit străzilor și va facilita circulaţia civilizată a pietonilor. Programele vor continua și în cursul anilor
viitori până când toate străzile din oraș vor
avea trotuare corespunzătoare.
Aurel Jurubiţă

Întâlnirea Comitetului Director al
Asociației Municipiilor din România

probleme legate de bugetele locale
ale municipiilor, astfel încât aprobarea bugetului local al municipiului Lugoj să se facă cât mai
urgent și acesta să fie cât mai echilibrat.
Totodată domnul primar a purtat discuţii cu d-na. Sevil Shhaideh,
viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice și Fonduri Europene; dl.
Daniel Constantin, viceprim-ministru, Ministrul Mediului; d-na.
Lia Olguţa Vasilescu, Ministrul
Muncii și Justiţiei Sociale și d-na.
Mihaela Virginia Toader, Ministru
delegat pentru Fonduri Europene,
prezenţi la această întâlnire.
Liviu Savescu

Programul de investiţii pe
2017 al municipalităţii a fost
definitivat și, pe lângă obiectivele pe care le-am trecut în revistă într-un articol din
numărul trecut al Monitorului
de Lugoj, a fost completat cu
alte obiective importante.
A fost prevăzută pentru
acest an demararea unor lucrări de sistematizare a zonei
Spl. Morilor cu o serie de parcări noi și amenajarea unui
platou de desfășurare a unor
evenimente festive în aer liber
care să preia activităţile din
zona centrală a orașului care
va fi de asemenea supusă unui
proiect de sistematizare.
Programul
anual
de
investiţii cuprinde și sistema-

tizarea pe verticală a zonei
Ștrand. Proiectul tehnic pentru
această lucrare este în fază de
finalizare și cuprinde amenajarea noii Case a Căsătoriilor,
parcări în faţa viitorului complex de agrement Ștrand și
rampe pentru accesul bicicletelor pe ambele părţi ale Podului Pietonal.
Se vor finaliza și lucrările de
reabilitare a clădirii din Piaţa
J.C. Drăgan nr. 5 unde va
funcţiona Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa
Persoanelor
Municipiului
Lugoj.
Un alt punct din program îl
reprezintă întocmirea unei
documentaţii
pentru
obţinerea licenţei de dare în

exploatare a unui foraj de
mare adâncime în vederea
obţinerii de apă geotermală.
Tot pentru acest an este prevăzută și finalizarea asfaltării
în întregime a cartierului Balta
Lată, prin asfaltarea străzilor
Lucian Blaga, I. D. Suciu și
Johan Heuffel.
Se vor achiziţiona încă un
număr de 67 de containere de
tip iglu pentru colectarea selectivă a deșeurilor în municipiu.
Se vor achiziţiona utilaje de
reparare prin plombare a străzilor asfaltate în urma
intervenţiilor la reţelele de apă
și canalizare, care vor fi date în
folosinţă către SC Meridian 22.
Aurel Jurubiţă

Clarificări cu privire la vechea cazarmă a artileriei din municipiul Lugoj
Primăria Municipiului Lugoj face câteva precizări ca urmare a aticolului publicat pe site-ul Redeșteptarea online în data
de 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 sau
privat 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 fi
eliberată doar după întocmirea unui PUZ, care să conţină această prevedere și care va fi supus dezbaterii publice și aprobării
Consiliului Local Municipal Lugoj.
Liviu Savescu

ANUNŢ

În data de 6 februarie 2017
domnul primar Francisc Boldea, în
calitate de vicepreședinte al Sucursalei Regionale Vest, s-a aflat la
București unde a participat la întâlnirea Comitetului Director al
Asociaţiei Municipiilor din România. Principalele puncte discutate
de pe ordinea de zi au fost:
1.
Proiectul Codului Administrativ - prezentarea amendamentelor AMR;
2.
Salarizarea personalului
din administraţia publică locală;
3.
Dificultăţi întâmpinate
de municipii în aplicarea Legii
98/2016 privind achiziţiile publice.
Au fost discutate de asemenea

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

Primăria Municipiului
Lugoj scoate la licitaţie în data
de 27.02.2017, ora 900, în vederea închirierii, spaţiul nr.10, în
suprafaţă de 17,84 mp., situat în
interiorul pieţei agroalimentare
”Timişul”, în vederea desfăşurării de activităţi specifice de
comercializare pâine şi produse
de panificaţie.
Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până
la data de 24.02.2017, ora 900.
Caietul de sarcini şi relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Lugoj, camera 112.

Taxele pentru servicii prestate în domeniul evidenìei
persoanelor èLDOVWăULLFLYLOHDEURJDWH
Nr.
crt.
1

7D[ăWDULI
HOLPLQDWă
7D[DH[WUDMXGLFLDUă
GHWLPEUXvQYDORDUH
GHOHL

6HUYLFLXOSUHVWDW
-

2
3
4

7D[DH[WUDMXGLFLDUă
GHWLPEUXvQYDORDUH
GHOHL
7D[DFRQVXODUăvQ
vaORDUHGHOHL
7D[DFRQVXODUăvQ
YDORDUHGHOHL

-

EOLEHUDUHDFHUWLILFDWHORUGHDWHVWDUHDFHWăìHQLHLèLD
GRPLFLOLXOXL
EOLEHUDUHDFRSLHLGHSHGHFL]LDGHVFKLPEDUHD
QXPHOXL
EOLEHUDUHDèLSUHVFKLPEDUHDDFWHORUGHLGHQWLWDWH
SHQWUWXFHWăìHQLLURPkQL
ÎQVFULHUHDvQDFWXOGHLGHQWLWDWHDPHQìLXQLLSULYLQG
VWDELOLUHDUHèHGLQìHL
(OLEHUDUHDFăUìLLGHLGHQWLWDWHSURYL]RULL
ÎQUHJLVWUDUHDFHUHULORUSHUVRDQHORUIL]LFHèLMXULGLFH
SULYLQG IXUQL]DUHDXQRUGDWHGLQ5HJLVWUXOQDìLRQDO
GHHYLGHQìăDSHUVRDQHORU
6FKLPEDUHDQXPHOXLèLVH[XOXL
(OLEHUDUHDFHUWLILFDWHORUGHDWHVWDUHDFHWăìHQLHLèLD
GRPLFLOLXOXL
,GHQWLILFDUHDXQHLSHUVRDQHSHWHULWRULXO5RPkQLHL
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Proiectul Cultural „Oamenii Cetăţii – Lugojeni cu care ne
mândrim”, mezzosoprana Aura Twarowska

Biblioteca Municipală Lugoj a iniţiat Proiectul Cultural “Oamenii Cetăţii
– Lugojeni cu care ne mândrim”, proiect
cultural care se va derula pe parcursul
întregului an 2017.
Astfel, Biblioteca Municipală Lugoj,

în colaborare cu Primăria Municipiului
Lugoj şi Asociaţia Culturală “Enthousiasmos” Lugoj, a organizat luni, 20 februarie 2017, de la ora 18:00, la
Cinematograful “Bela Lugosi” din
Lugoj, prima ediţie a Proiectului Cultu-

ral “Oamenii Cetăţii – Lugojeni cu care
ne mândrim”, invitată de onoare fiind
mezzosoprana Aura Twarowska,
această primă întâlnire derulându-se
sub genericul “Mezzosoprana Aura
Twarowska – ambasadoare a muzicii
româneşti în lume”.
Aura Twarowska (născută Aurora
Eleonora Avram, în Lugoj) este mezzosoprană, solistă a Operei de Stat din
Viena. Debutează în anul 1998, pe
scena Operei Naţionale din Timişoara,
în rolul titular din opera Carmen de G.
Bizet, apoi cariera sa artistică se îmbogăţeşte cu multe roluri de operă, alături
de şi mai multe partituri vocal-simfonice. În timp, toate acestea îi fac vocea
cunoscută şi apreciată pe majoritatea
scenelor de operă şi de filarmonică din
România.
Colaborările şi turneele internaţionale îi facilitează întâlnirea cu teatrele
europene, toate acestea conducând la
angajarea sa ca solistă a Operei de Stat
din Viena în anul 2007; alături de acest
colectiv debutează cu rolul Marcellina
din Le Nozze di Figaro în Shanghai, în

turneul asiatic al operei vieneze din
toamna anului 2007, sub bagheta dirijorului Seiji Ozawa.
Talentul îi este răsplătit cu premii
şi distincţii: în 2000, la Concursul Internaţional “Tomaz Alcaide”, Portugalia, Finalistă; în 1999, la Concursul
Internaţional “Ondina Otta”, Maribor,
Slovenia, Premiul al II-lea şi Premiul
Special al Festivalului Internaţional de
Vară, Ljiubljana-Slovenia; tot în 1999,
la Concursul Naţional “Magda Ianculescu”, Bucureşti, Premiul al III-lea şi
Premiul Special al Operei Naţionale Bucureşti; în 1998, la Concursul Internaţional “Nicolae Bretan”, Cluj, Premiul al
II-lea; în 1997, la Concursul Naţional
“Sabin Drăgoi”, Timişoara, Marele Premiu; tot în 1997, la Concursul Naţional
de Lied “Ionel Perlea”, Slobozia, Premiul al II-lea şi Premiul ”Mihail Jora” al
Uniunii Criticilor Muzicali din România; în 2004, este decorată de către Preşedintele României cu Ordinul Meritul
Cultural, Cavaler al Artelor (în grad de
ofiţer); în 2004, primeşte Premiul “Pro
Cultura” al Prefecturii judeţului Timiş

pentru merite deosebite în promovarea culturii timişene; în 2009, e distinsă
cu Premiul “Iosif Constantin Drăgan”,
oferit de Primăria Municipiului Lugoj,
pentru excelenţă culturală.
Din 2010, Aura Twarowska este
doctor în muzică, titlu obţinut prin
acordarea notei maxime de către Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (coordonator ştiinţific prof.
univ. dr. Grigore Constantinescu), pentru teza sa “O viziune asupra structurilor teatrului muzical din perspectivă
managerială” (în care a îmbinat cele
două specializări: muzicală şi economică).
Din 2016, mezzosoprana Aura
Twarowska este preşedinta Asociaţiei
Culturale “Enthousiasmos” din Lugoj
(alături de prof. Simona Avram – vicepreşedinte – şi Oana Borlea – secretar),
asociaţie care a organizat, în perioada
30 iulie – 11 august 2016, prima ediţie
a Festivalului Internaţional “Lugoj Clasic” (director artistic: Aura Twarowska).
Adriana Weimer

Victor Neumann – „Evreii Banatului”, la Lugoj
Domnul prof. univ. dr. Victor Neumann – istoric, directorul Centrului de
Studii Avansate în Istorie al Universităţii de Vest din Timişoara şi al Muzeului
de Artă Timişoara – a venit din nou în
faţa lugojenilor cu o lansare de carte;
este vorba despre lansarea volumului
“Evreii Banatului – O mărturie a multişi interculturalităţii Europei Est-Centrale” (Editura Brumar, Timişoara,
2016), care a avut loc marţi, 14 februarie 2017, de la ora 18:00, la Cinematograful “Bela Lugosi” din Lugoj.
Organizatorii acestui eveniment au
fost: Comunitatea Evreilor din Lugoj,
Biblioteca Municipală Lugoj şi Cinematograful “Bela Lugosi” Lugoj.
Această întâlnire culturală a fost un
preambul al Proiectului cultural “Oamenii Cetăţii – Lugojeni cu care ne
mândrim”, 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 de
istoria modernă a României şi istoria
modernă a Europei la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii
de Vest din Timișoara – este autorul
unor cărţi de referinţă în domeniul istoriei şi al teoriei istoriei; a contribuit
cu articole şi studii la numeroase reviste ştiinţifice și volume colective de
prestigiu din România şi din lume (SUA,
Marea Britanie, Germania, Franţa, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Israel); pentru
deosebita sa contribuţie ştiinţifică, a
primit premii şi distincţii în activitatea
didactică şi artistică.
Alături de volumul “Evreii Banatului – O mărturie a multi- şi interculturalităţii Europei Est-Centrale” (Editura

Brumar, Timişoara, 2016), cele mai recente apariţii editoriale semnate de istoricul prof. Victor Neumann sunt:
“Timişoara sub semnul Prinţului Eugeniu de Savoya. 300 de ani de europenitate”
(volum
bilingv:
română-engleză, 2016); “Istoria Banatului” (coordonator şi coautor; Editura Academiei Române, Bucureşti,
2015), “Essays on Vederi România an
Intellectual History” (Institutul European, Iaşi, 2013), “Conceptul de naţiune la români şi unguri” (Institutul
European, Iaşi, 2013), “Key Concepts
on Romanian History” (CEU Press, Budapest, 2013; traducerea în engleză a
cărţii Istoria Românei prin concepte,
Polirom, Iaşi, 2010); “Cinci concepte ale
gândirii politice româneşti” (Editura
Brumar, Timişoara, 2011).
Adriana Weimer

Ordinul Bunilor Templieri și lupta împotriva alcoolismului
În colecţiile medicului lugojean Dan
Traian Demeter se găsesc o serie de cărţi
poştale cu referire la o organizaţie caritabilă mai puţin cunoscută Ordinul Bunilor Templieri. Aceste ilustrate m-au
determinat să accesez fonduri ale bibliotecii clujene pentru a găsi mai multe informaţii despre această societate
misterioasă. Astfel în publicaţia săptămânală arădeană Biserica şi Şcoala de la
începutul secolului XX am descoperit o
serie de informaţii referitoare la Ordin
ce vor fi prezentate în cele ce urmează.
Ordinul Bunilor Templieri (International Order of Good Templars) a fost întemeiat în anul 1852 de un cetăţean
american pe nume Coon din New York şi
la începutul secolului XX era răspândit
aproape în întreaga lume civilizată. Aşa
cum declara şeful internaţional al Ordinului în 1911, Edvard Wavrinsky:” I. O.
G. T. ridică astfel temelia reîmprospătării
sănătăţii publice şi restatornicirea puterilor 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 deaproapele 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 medicală, însă cu oarecare condiţii. Legământul e pe viaţă. Dacă un membru iese
din Ordin, el nu mai e supus, fireşte, controlului şi regulelor lui, dar are mereu datoria morală să-şi îndrepte viaţa în viitor
după principiile Ordinului, pe care le-a recunoscut ca bune.”
Deşi forma de organizare locală a Ordinului este Loja, numită şi Lojă Fundamentală, bunii templieri “nu sunt nici
francmasoni, nici clericali, nu sunt nici
anarchişti, nici socialişti, ci sunt pionierii
unei mişcări, ce tinde la regenerarea omenirii prin propovăduirea abstinenţei de la

cele alcoolice.” Deviza ordinului: “Credinţa, Speranţa şi Iubirea. El crede în
Dumnezeu şi menirea socială, căreia îi făgăduieşte statornicie speră cu tărie să-şi
ajungă ţinta şi să mântuiască omenirea
de jugul alcoolului şi de al altor, otrăvuri
sociale; iubirea socială, iubirea aproapelui, altruismul, sunt temelii însăşi a pornirii şi a operii sale.” În ceea ce priveşte
secretul ordinului, marele psihiatru Auguste Forel spune: „Secretul nu priveşte
decât oarecari formalităţi, oarecari
semne de recunoaştere în desbaterile şedinţelor lojei.”
Fiecare lojă avea dreptul să îşi aleagă
demnitarii, delegaţii pentru administrarea banilor, pentru vizite, comitete, etc.;
avea un regulament propriu în limitele
Constituţiei Ordinului, toate funcţiile
fiind onorifice şi neremunerate. Demnitarii erau datori ca toată activitatea lojei
să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, “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, împărţind 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 propagandă vie pentru cauza abţinerii. Funcţionarii 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 exactitatea, buna rânduială, simţul datoriei şi
supunerea la legile pe care ei singuri şi leau 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 membrii au prilejul să se cunoască şi să se împrietenească 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, 1911
Fotografia face parte din colecţia medicului Dan Traian Demeter.
Dr. Răzvan Ioan Pinca

februarie 2017

Ioan Vidu și problema naționalităților în Imperiul Austro-Ungar
Ioan Vidu, pe fruntea căruia a strălucit diadema de prinţ al
doinelor – prin care a insuflat românilor bănăţeni și ardeleni neostoitul său dor de Unire –, a fost,
deopotrivă, un sensibil poet, prodigios culegător de folclor, talentat
cronicar, eseist și memorialist, sociolog, pasionat istoric și chiar lingvist și arheolog. Contribuţiile sale
literare (cronici muzicale, crochiuri literare și lingvistice – publicate în „Drapelul”) ni-l prezintă
într-o inedită ipostază: aceea de
cărturar și povăţuitor al neamului
în momente de grea cumpănă pentru afirmarea și conservarea
moștenirii identitare. Cumpănit,
sfătos, dar ferm în mânuirea condeiului, ironic, chiar caustic – fără
a depăși graniţele unui ton condescendent, civilizat – în spumoasele
sale pamflete cu iz politic, neînfricat în faţa meschinelor șicane ale
reprezentanţilor administraţiei,
Vidu a fost o personalitate exemplară, un vizionar care s-a identificat cu aspiraţiile celor umiliţi și
obidiţi.
Iată câteva fragmente din pilduitoarele sale texte publicate în
presa vremii, în care sunt surprinse, cu tușe fine, aspecte privind problema naţionalităţilor în
Imperiul Austro-Ungar, alături de
câteva memorabile aprecieri formulate de Valeriu Braniște la început de veac XX.

*
„Un bărbat maghiar de valoare
a zis odată că Ungaria numai așa e
frumoasă, cum e, căci apare ca și o
grădină împodobită cu diferite
flori, care cu mult mai frumos aspect îţi dă decât uneia semănată
numai cu rapiţă. […]. Așa stăm și cu
popoarele, respectiv naţionalităţile
acestei ţări: este menirea noastră
ca să ne cultivăm unii pe alţii, și cel
ce îndrăznește ca să suprime dezvoltarea unui popor în beneficiul
altuia – acela dușman este ţării
noastre – e grădinar nepriceput. Să
învăţăm unii de la alţii și astfel să
ne cultivăm cât mai mult, căci
acesta este scopul unui stat.”
„Un alt bărbat de stat zicea
între altele: «Cultura unui popor se
bazează pe știinţă și artă; una fără
de alta nu poate produce cultura.
Poporul ce cultivă numai știinţă
este ca și vulturul căruia i-ai tăiat
o aripă, iar cel care cultivă și arta e
ca vulturul cu două aripi, ce, zburând cu maiestate, se avântă în regiuni înalte, făcând ca tot aerul
dimprejurul său să vibreze, să tremure…» Frumoasă asemănare!
Frumoase cuvinte! Să le luăm
aminte! Să le luăm aminte, căci un
alt preot, de-al nostru, din comitatul Aradului, iată ce-mi zicea acum
vreo patru săptămâni: «Drapelul»
vostru de la Lugoj e plin numai de
concerte, fără de care putem trăi».
Adevărat că și vulturul poate trăi
fără de o aripă, dar, sărmanul, nu

se mai poate avânta în regiunile
lui; astfel și iubiţii mei crișeni pot
trăi și fără muzică. Da, căci cel ce
doarme, are lipsă de liniște. Toiul
sunetelor nu este pentru el, căci se
deșteaptă din somn. El, sărmanul,
visează…, și freamătul sunetelor
sociale sunt pentru el infestătoare.
Aceasta este adevărata pasivitate
și nu care o propagă «Drapelul»
din Lugoj!”
Un mic incident, petrecut la
concertul festiv de pe scena Arenelor Romane, cu prilejul Marii
Expoziţii Jubiliare (București,
1906), a avut darul să distorsioneze, într-o oarecare măsură,
ampla efuziune patriotică a evenimentului, interpretarea pieselor în
limba germană, de către corul german din Bucureşti, determinând
protestul lui Nicolae Iorga. Animat
de o viziune modernă, europeană a
problematicii interculturalităţii şi a
plurietnismului, Valeriu Branişte a
dat o interpretare justă animozităţilor generate de intervenţia marelui istoric, în spiritul proverbialei
moderaţii și toleranţe bănăţene:
,,Întreaga scenă ne-a cam jenat,
căci noi formam majoritatea absolută a publicului din Arene, şi, în
urma dispoziţiunilor sufleteşti în
care ne aflam, nimic n-a fost mai
departe de noi decât a ne amesteca
în această daraveră casnică, la care,
pe lângă tot interesul particular ce
ni l-a oferit, tot mai bucuros n-am
fi fost de faţă.

Incidentul provocat de Iorga în
Arene a fost că a protestat contra
faptului că corul german din Bucureşti a cântat la Festivalul nostru
nemţeşte, aducând în limba germană omagii României şi regelui
român. Aceşti germani sunt oaspeţi în România şi beneficiază de
libertăţile cele mai largi ce le oferă
Regatul Român oaspeţilor săi. Noi
n-am văzut nimic supărător în cântarea nemţească a nemţilor ce trăiesc în Regatul Român, din contra,
ne-am bucurat de libertate, care nu
e frază, ci realitate în România. Near fi supărat dacă românii ar fi cântat nemţeşte. Ca neamţul să cânte
nemţeşte, iar ungurul, ungureşte
pretutindeni pe faţa pământului,
considerăm ca eflux al libertăţii
universale, pentru care luptăm şi
trebuie să lupte toţi aderenţii fervenţi ai libertăţii naţionale [...].
Nu aşa a judecat Iorga. El a
cerut ca în România şi neamţul să
cânte româneşte, un postulat care
aduce mult cu şovinismul, pe carel combatem la oligarhii noştri şi cu
care nici din acest motiv nu ne
putem identifica.”
Incidentul a determinat formarea a două tabere adverse (cea a lui
Iorga, dominată de accente naţionaliste, şi cea a lui Davila, partizană a manifestărilor culturale
plurilingve şi a spiritului tolerant
interetnic), care s-au huiduit reciproc.
Dr. Constantin-T. STAN

Imaginea domnului Al. I. Cuza în conștiința românilor lugojeni
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
După înăbușirea Revoluţiei
de la 1848-1849 în Ungaria, guvernul imperial a introdus un regim absolutist în care, deși libertăţile
cetăţenești au fost îngrădite (interzicerea adunărilor politice, cenzura
presei, controlul strict al populaţiei),
au înflorit asociaţiile culturale, îndeosebi cele muzicale și de lectură.
În cazul Banatului, comitatele au fost
suprimate, iar pe locul lor a fost organizată o nouă provincie a coroanei, independentă de Ungaria:
Voievodina Sârbească și Banatul
Timișan cu capitala la Timișoara
(1851-1860). Cu toate acestea, legăturile existente între centrele românesti din Imperiul Austriac au
devenit mai strânse ca niciodată
prin intermediul presei românești
din Transilvania reprezentată în
epocă de cele două ziare: Gazeta
Transilvaniei (cu suplimentul literar Foaia pentru minte, anima și literatură) și Telegraful Român.
Vestea unirii celor două principate
dunărene prin intermediul fostului
pârcălab al Galaţilor, Al. Ioan Cuza,
ales domnitor al Tării Românești
pe 24 ianuarie 1859, după ce anterior a fost desemnat în aceeași
funcţie în Moldova (5 ian.1859),
lugojenii au cetit-o în numărul 4
din 29 ian. 1859. al Gazetei de
Transilvania. Evenimentul a fost
detaliat în rubrica “Cronica Stră-

ină” printr-o corespondenţă lungă
trimisă din București, semnată cu
24 ianuarie, din care redăm începutul: “Alexandru I Ioan Cuza,
Domnulu Moldaviei, este și Domnulu României, proclamatu în unanimitate de adunarea generală a
României la 24 ianuarie la 7 ore
seara [...]”.
În acel moment Lugojul
(1859), deși era un târgușor cameral cu o populaţie de 9247 locuitori
(6085 erau români), avea o puternică burghezie românească. Astfel,
din cei 782 de abonaţi înregistraţi
ai Gazetei de Transilvania în 1854,
43 erau din zona Lugojului. Dintre
aceștia 15 abonaţi locuiau în oraș,
unii dintre ei fiind trecuţi cu două
abonamente: primarul Lugojului,
Ioan Tomiciu, negustorii Iova Popovici, Petru Catrușca, C. Udria,
Demetriu Popovita, protopopul ortodox I. Marcu și câţiva funcţionari
ai comitatului. Cu toate că ziarul
local de limbă germană Lugoser
Anzeiger nu „răsuflă“ nicio știre,
autorităţile regionale au luat la
cunoștiinţă de Unire, motiv pentru
care înăspresc controlul asupra
persoanelor care sosesc din Țara
Românească, limitând eliberarea
pașapoartelor pentru Principate.
Opinăm că lugojenii au nutrit sentimente de admiraţie faţă
de politica și realizările lui Al. I.

Cuza din moment ce ziarul local
Krassoer Zeitung se adresa
susţinătorilor lui Cuza în 8 martie
1862, invitându-i să cumpere fotografiile ce îl înfăţișau pe domnitor
de la Fridolin Hess, fotograful care
deschise recent un atelier în Lugoj.
O impresie întipărită
adânc în conștiinţa colectivă a
bănăţenilor a fost gestul guvernului Kogălniceanu, susţinut de domnul Cuza, de a dona suma de 6000
galbeni (31.935 fl.) în 1864
bănaţenilor loviţi de foamete. Cu
banii transmiși consulului austriac
din București a fost cumpărat grâu,
suma alocată comitatului Caraș
fiind de 7260 fl.
Nu e de mirare că după abdicare (11 feb.1866), Cuza, aflat în
drumul exilului împreună cu familia sa, cei doi copii și doamna
Elena, trecând prin Lugoj a fost întâmpinat de o mulţime românească recunoscătoare. Iată cum
descrie un participant momentul
pentru Gazeta Transilvaniei, nr. 17
din 14/2 martie 1866:
„Lugosiu 8 Martiu. Simtiului ruditu de multiamita și reverinti’a
esită din acest’a se vediu manifestatu aici cu trecerea f. principe
Cusa, care dimpreună cu famili’a
sosindu aici intre 7 și 8 ore si descălecându 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 intorcunduse 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 descoperii ca in starea, in care se afla nu
pote primi neci o visita, insă le multumesce romaniloru din Lugosiu
pentru reverinţi’a aratata pentru
densulu[...] Cu buna sama, darulu ce
se dede din Romani’a pentru cei cercetati de fomete in anii trecuti si instituţiunile egalitarie prochiamate

pentru fratii loru au fostu motivulu
acestei reverintie.”
Din păcate trecerea domnitorului Al. I. Cuza prin Lugoj nici astăzi nu este corect marcată, placa
comemorativă fiind amplasată
greșit pe clădirea fostei cofetării
“Liliacul” (azi sediul Banc Post), iar
imobilul în care a funcţionat Hanul
“Păunul de Aur”, spre fascinaţia
noastră, deși se află în pericol de a
fi transformat la orice oră, încă mai
păstrează amenajarea interioară de
pe vremea lui Cuza: scara de lemn
cu balustrada de fier, coridorul de
la etaj cu cămăruţele și ancadramentele de lemn originale. Clădirea
este situată pe Str. N. Bălcescu, la
nr. 14, lângă fostul restaurant ”Dinamo”.
Oliviu Cristian Gaidoș

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;

HOTĂRĂŞT E:

I. – Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 28.12.2016 privind acordarea de gratuităţi la Serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate se modifică după cum urmează:
1. Art. 1 se modifică la liniuţa a -8- a prin înlocuirea sintagmei “elevi
și studenţi” cu următoarea formulare: “elevii și însoţitorii acestora, după caz,
dacă au calitatea de reprezentanţi legali sub condiţia ca aceștia să aibe venitul
pe 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 persoane prevăzute la art. 1.”
II.– Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Compartimentului autorizare servicii de transport local și Direcţiei de
asistenţă socială comunitară.
Nr. 5 din 26.01.2017

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă pentru
municipiul Lugoj
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă „Planul de Acţiune privind Energia Durabilă” pentru municipiul Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. – Componenţa Echipei de implementare a activităţilor Proiectului „50000 &1ST SEAP” stabilită prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 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 încredinţează Biroului management proiecte, programe, Direcţiei tehnice și Compartimentului mediu.
Nr. 4 din 26.01.2017

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Planului local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din municipiul Lugoj, 2017 - 2019
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă „Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea
situaţiei romilor din municipiul Lugoj, 2017 - 2019”, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – (1)“Strategia de dezvoltare a municipiului Lugoj” pentru perioada 2016 – 2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din
14.07.2016 se completează la Obiectivul strategic nr. 4 - Îmbunătăţirea
condiţiilor sociale și de sănătate – Creșterea calităţii serviciilor de sănătate
publică și asistenţă socială- integrarea socială pentru persoanele defavorizate,
cu “Măsura 3 - Integrarea socio-economică a comunităţii rome din municipiul
Lugoj”.
(2) “Măsura 3”, menţionată la alin. (1), va cuprinde măsurile și acţiunile
stabilite prin “Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor
din municipiul Lugoj, 2017 – 2019”.
Art.3. – Implementarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului management proiecte, programe și Direcţiei de asistenţă socială comunitară Lugoj.
Nr. 3 din 26.01.2017
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+27Ă5Æ5($
privind modificarea tarifelor practicate de S&Ä0HULGLDQ´6$
Lugoj ODVHUYLFLXOSXEOLFGHDOLPHQWDUHFXDSăSRWDELOăúLFDQDOL]DUHepurare
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
+27Ă5Ăù7(
$UW – (1) Începând cu data de 01.02.2017, tarifele practicate de
6&Ä0HULGLDQ´6$/XJRMODDSăSRWDELOăúLFDQDOL]DUH- epurare, se
PRGLILFăGXSăFXPXUPHD]ă
3UHĠ7DULISHQWUXSRSXODĠLH
3UHĠ7DULI SHQWUX
UHVWXWLOL]DWRUL
OHLPF
OHLPF
a) DSăSRWDELOă
3,44
3,16
E FDQDOL]DUH-epurare
1,40
1,18
  3UHĠXULOH SHQWUX SRSXODĠLH OD DSă SRWDELOă FRQĠLQ 79$ vQ
FRWăGHLDUSHQWUXFDQDOL]DUH- epurare conĠLQLDUSHQWUXUHVWXO
GHXWLOL]DWRULQXFRQĠLQ79$
$UW - /D GDWD LQWUăULL vQ YLJRDUH D SUH]HQWHL KRWăUkUL vúL
vQFHWHD]ă DSOLFDELOLWDWHD +RWăUkUHD &RQVLOLXOXL /RFDO QU  GLQ

$UW - ÌQGHSOLQLUHD SUHYHGHULORU SUH]HQWHL KRWăUkUL VH
vQFUHGLQĠHD]ăS.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj.
1U5 GLQ7

Întocmirea actului de naștere
Întocmirea actului de naștere se face la serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază
s-a produs evenimentul.
Au obligaţia de a face declaraţia de naștere oricare dintre părinţi, iar dacă, din
diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care
au fost de faţă la naștere sau personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut
loc 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 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 unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public
comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor. Înregistrarea nașterii se realizează în
termen de 90 de zile de la data solicitării.
Nedeclararea nașterii în condiţiile și termenele prevăzute de lege constituie
contravenţie 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 nivelul
administraţiei 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 evidenţă a persoanelor, taxa extrajudiciară de timbru se percepe 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 pentru
următoarele 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 stare
civilă 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, distruse sau deteriorate.
Monica Otilia David
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Eliberarea actelor de identitate
Actul de identitate care se eliberează cetăţeanului 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 identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reședinţă a titularului (după caz) și a cetăţeniei române.
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate dar nu mai puţin de 15 zile, titularul are obligaţia 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 obligaţia să solicite eliberarea unui nou act
de identitate.
Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate

În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei 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 obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate și persoana fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să
solicite 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 diverse motive, nu mai deţin acte de identitate (ex: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Compartimentului Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliţiei
Municipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate.
Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate este de până la
30 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 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 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 face
dovada 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 identitate dar nu mai puţin de 15 zile, titularul are obligaţia 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 obligaţia să solicite eliberarea unui
nou act de identitate. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui
părinţilor, a datei ori a locului de naștere, precum și în situaţia 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 cărţii 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 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

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 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 face
dovada 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 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 străinătate și reședinţa în România;
l pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităţilor de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale
pașaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară 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 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 de
timbru.
Monica Otilia David
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Volei: C.S.M. trece cu bine examenele importante

Pe lângă meciurile de categorie
grea, cum sunt cele împotriva
formaţiilor profesioniste ale Ligii A
1, echipa de volei a C.S.M. Lugoj a
susţinut în ultima perioadă și două
întâlniri extrem de importante, în
care scopul era obţinerea tuturor
punctelor puse în joc. Una în deplasare, la Craiova, formaţie în revenire
în retur, care a smuls seturi în Capitală la Dinamo și C.S.M. în 2017, una
pe teren propriu, în faţa propriilor
suporteri, contra reprezentantei
Argeșului în primul eșalon. Meciuri
cu încărcătură dublă din punct de
vedere al situaţiei în clasament, jocuri de tensiune emoţională între
formaţii aflate în competiţie directă
având relativ aceleași obiective de
performanţă.

Așa încât, în sala din Bănie, meciul cu S.C.M. Universitatea Craiova n-a fost deloc o formalitate
după cum ar fi spus cifrele, mai ales
că startul partidei a adus un set de
moral gazdelor (25:23), după o revenire de poveste pe final. Moment psihologic din care lugojencele au ieșit
însă cu o evoluţie foarte sigură în
continuare, adjudecându-și o victorie necesară și spectaculoasă în faţa
unui adversar întotdeauna incomod,
imprevizibil. A fost finalmente Craiova – Lugoj = 1 : 3 ( 25:23, 16:25,
20:25, 16:25) și primul obiectiv
bifat în 2017, cu desprinderea clară
a sportivelor noastre de zona ultimelor două locuri și șansa abordării
curajoase a partidelor ce vin.
Iar prima dintre acestea s-a

desfășurat chiar în week-end-ul trecut, în Sala Sporturilor Ion – Kunst
Ghermănescu, în compania unui
grup care, după ce a obţinut în 2016
accederea în elită, are ca obiectiv să
revină la statutul pe care l-a deţinut
odată pe plan intern, când era una
din prezenţele de valoare ale voleiului, chiar cu apariţii europene notabile. Așa încât, după promovare,
dispunând de resurse care îi permiteau să-și fixeze ca obiectiv zona locurilor 5-6, echipa municipalităţii
piteștene S.C.M Pitești a modificat
80 % lotul cu care promovase,
reţinând doar sportivele care mai
evoluaseră în prima divizie și transferând nume importante din voleiul
românesc, provenite de la echipe de
top. În faţa lugojencelor s-au aflat

Doinele lui Ioan Vidu la New York

Parcurgând, cu râvnă și emoţie, noianul de
documente din arhiva Ioan Vidu, pusă la
dispoziţie cu generozitate de nepoata doinitorului, dr. Lia Vidu-Benkoczi, atenţia mi-a fost
atrasă de un anunţ decupat dintr-un periodic
interbelic (neidentificat), în care cititorii erau
informaţi despre un eveniment concertistic petrecut la New York la sfârșitul anului 1928. S-au
cântat, peste Ocean, cu acel prilej, sonate de George Enescu, Ludovic Feldman, Virgil Gheorghiu
și, într-o inedită, onorantă alăturare, creaţii de
Ioan Vidu. Nu avem certitudini privind sala în
care s-a concertat (posibil Carnegie Hall, unde
erau programate, de obicei, concerte de muzică
clasică, dar și de folclor), numele interpreţilor
și cele ale opusurilor împărtășite melomanilor
americani, dar ni se pare remarcabilă prezenţa
unor pagini din creaţia lui Vidu pe una din celebrele scene de concert din Lumea Nouă, la un
deceniu de la înfăptuirea Marii Uniri. Un eveniment care încă trezea emoţii în conștiinţa românilor de pretutindeni, contribuind la
consolidarea sentimentului de solidaritate
naţională.
„Recent a avut loc, la New York, un concert,

în cadrul căruia au fost prezentate și lucrări ale
compozitorilor clasici și contemporani români.
Au fost executate sonate de George Enescu, Ludovic Feldman și Virgil Gheorghiu, și piese de
folklor de I. Vidu. De asemenea, au fost prezentate creaţii noi ale folklorului românesc. Concertul s-a bucurat de un deosebit succes.”
Frumoasa „întâmplare” artistică a
declanșat entuziasmul unui meloman, rămas
anonim, care și-a exteriorizat curatele sentimente în cuprinsul unui poem, izvodit ad-hoc
(1 ianuarie 1929), expediat, pe adresa lui
Vidu, împreună cu extrasul anunţului. Dincolo de tonul ușor naiv, stihurile exprimau
trăirile intense ale unui suflet aflat, poate, departe de matricea sa spirituală. Un îndemn
explicit la unire „în cuget și simţire”, valabil și
în zilele noastre.
„Să trăiești, iubite Maestre,/ Viaţa să ne
înveselești/ Cu ale tale melodii/ Dulci, suave armonii.// Dumnezeu să te trăiască/ Pentru Țara
Românească,/ Pentru neamul ce-l iubești,/ Ca,
prin cântul tău divin,/ Într-un suflet să-l unești.
1 ianuarie 1929”
Dr. Constantin-T. STAN

șase foste componente ale loturilor
reprezentative: Claudia Gavrilescu
(căpitan al acesteia câţiva ani la
rând), Cristina Zanfir, Florina Chirilov, Adina Stanciu, Diana Cărbuneanu, Carmen Mateaș – Dârnescu (
unele campioane, trecute pe la
Constanţa, Blaj, Dinamo, C.S.M.
București), alături de braziliencele
Do Monte și Sales.
Echipă care și-a pus mari
speranţe într-o victorie în Banat,
care să o apropie la trei puncte de
grupul 6 – 9 alcătuit din Piatra
Neamţ, Iași, Lugoj și Tg. Mureș și să
pună baza ascensiunii din minicampionatul ce are loc după retur între
ocupantele poziţiilor 7–12.
Miză mare așadar în faţa a peste
600 de spectatori care au asistat și
aplaudat la un spectacol care, deși în
doar patru acte, a depășit două ore,
terminându-se cu deznodământ fericit pentru Lugoj și suporterii săi. A
fost, vrând-nevrând, presiune crescută în ambele tabere înainte și în
timpul jocului, au existat și câteva
decizii controversate ale șefului forului de arbitraj din România, arbitrul internaţional Alin Mateizer, care
a ţinut însă impecabil meciul în...fluier (!), s-au disputat mingi lungi,
spectaculoase, a fost luptă pentru
fiecare punct și nivelul jocului unul
superior zonei de clasament. Desigur, și greșeli, unele scuzabile la tensiunea partidei, dar un meci cum
iubitorii sportului și-ar dori să vadă
cât mai des. Punct cu punct, Lugojul
și Piteștiul au pornit cu 25:23 și
26:28, aflându-se la egalitate după
prima oră de joc după ce au avut, pe
rând, ambele, șansa de a câștiga seturile pe care le-au pierdut. În

părţile trei și patru sportivele antrenate de Valerijan Luka au controlat
permanent ostilităţile și scorul pe
tabelă, dramatismul menţinându-se
până la ultima minge. C.S.M. Lugoj –
S.C.M. Pitești = 3 : 1 ( 25:23, 26:28,
25:21, 25:20) Victorie de trei
puncte cu felicitări, scop îndeplinit
și echilibrul dorit înaintea următoarelor meciuri (deplasări la Iași în 25
februarie 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, Olga
Krasteva, Ramona Rus, Lorena Ciocian, Adriana Rotaru, Alexandra
Warren, Natalia Preda, Daiana
Roman, 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 p
2. C.S.M. Târgoviște
44 p
3. C.S.M. București
44 p
4. Știinţa C.S.U. Bacău
38 p
5. Dinamo București
35 p
6. 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 p
11. C.S.U. Galaţi
5p
12. S.C.M. Univ. Craiova
3p
Dan H. Brudiu

Lugojeanul Denis Berciu, vicecampion
U22 al României la Box

În perioada 15 – 18 februarie s-a desfășurat la
Brăila Campionatul României de Seniori, U22 la box. La
acestă competiţie clubul CSM
Lugoj a fost reprezentat de
Denis Berciu, un obișnuit al
podiumului la competiţiile în
care a participat în anii
trecuţi la tineret. De această
data sportivul lugojean a
concurat la categoria 91 kg
și a reușit din nou să aibă o
evoluţie foarte bună. După o
frumoasă victorie în primul
meci, în finală Denis Berciu
s-a întâlnit cu Ion Marin de la
CSM Călărași, un sportiv
foarte bine cotat aflat în lotul
naţional..
Sportivul nostru a evut o
evoluţie entuziasmantă în
finală, adversarul său fiind
și numărat în repriza a
doua. “La sfârșitul timpului
regulamentar, după 3 reprize a câte 3 minute, arbitrii 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 categoria de 91 kg. Titlul de
Campion naţional a fos tacordat la preferinţa a 3 dintre cei 5 arbitrii sportivului

de la Călărași. Decizia a fost
contestată de altfel, și de publicul cunoscător din sală
care s-a manifestat zgomotos în favoarea lui Denis. Lăsând la o parte gustul amar
al înfrângerii nemeritate
trebuie să remarc faptul că
prin frumoasa sa evoluţie
sportivul meu a atras atenţia tehnicenilor de la lotul

naţional. Imediat după competiţie am fost contactaţi în
vederea convocării lui Denis
Berciu la pregătirile lotului
naţional pentru Campionatul European U22, care se va
ţine în perioada 14-22 martie tot la Brăila” a declarat
coordonatorul secţiei de
box Ștefan Gomoescu.
Aurel Jurubiţă

