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Pe parcursul anului 2016
am continuat procesul de modernizare a orașului pe care lam început în anul 2008 odată
cu primul mandat. Încă din
prima parte a anului am demarat principalele programe de
investiții și lucrări pentru ca să
preîntâmpinăm efecte nedorite cum ar fi stagnări sau încetiniri din cauza procesului
electoral (alegerile locale programate în iunie 2016). Faptul
că lugojenii mi-au acordat
pentru a treia oară încrederea
lor, mi-a întărit convingerea că
direcția pe care am mers în administrarea orașului în primele două mandate este cea
corectă și că sunt dator să duc
mai departe proiectele în curs
și să demarez altele noi asumate în campanie astfel încât
Lugojul să devină ceea ce ne
dorim cu toții - un oraș cochet
și prosper care să asigure
condiții civilizate de muncă și
viață pentru locuitorii săi.
Odată cu ultimele investiții importante, cea a grupului Lidl

inaugurată în 2016 și supermarketul Kaufland recent inaugurat constatăm cu satisfacție
că șomajul în municipiul Lugoj
este practic inexistent. În plus,
agentii economici din oraș
apelează la forță de muncă din
zonele învecinate, zilnic un
număr de peste 50 de autocare
aducând oameni la lucru de pe
o rază de aproape 60 de km. În
cadrul programului de modernizare a străzilor, cu cele 19
străzi asfaltate în 2017, am asfaltat până în prezent circa
170 de străzi din municipiu. În
plus am demarat și asfaltarea
drumului Tapia- Armădia un
prim tronson fiind deja finalizat urmând sa continuăm în
acest an. Până la finele anului
2016 au fost modernizate trotuarele din municipiu prin asfaltare sau dalare pe circa 90%
din întreaga lor suprafață și
continuăm acest program. În
prima parte a anului 2016 am
dat în folosință Centrul
Național de Informare și Promovare Turistică în municipiul

Lugoj, Centrul de zi pentru minori aflați în situații de risc,
Casa Bredicenilor, clădire cu
semnificație afectivă aparte în
care au locuit oameni de vază
ai Lugojului, care a devenit un
spațiu generos dedicat unor
evenimente culturale de
ținută. Am continuat lucrările
la reabilitarea rețelei de apă a
orașului. Am acordat atenția
cuvenită
învățământu-lui,
atât privind alocarea sumelor
pentru personal dar și pentru
reabilitări și reparații la instituții de învățământ. Nu am
neglijat nici celelalte domenii
cum sunt sănătatea, problemele de asistență socială, cultura și sportul lugojean. În
perioada următoare vom continua proiectele propuse astfel încât, la 1 Decembrie
2018, la centenarul Marii
Uniri să le finalizăm în marea
lor majoritate.

prof. ing. Francisc Boldea

Primarul Municipiului
Lugoj
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Reparații străzi

Condițiile de vreme, respectiv succesiunile de
îngheț - dezgheț din perioada iernii, traficul intens
și uneori trafic de tonaj ridicat, alteori chiar calitate
mai precară a unor lucrări
au generat deteriorarea
unor porțiuni de carosabil
pe străzile asfaltate din municipiu.
Odată
cu
îmbunătățirea vremii am
luat măsuri de remediere a
situției în vederea asigurării
unor condiții bune pentru
circulația rutieră. Astfel, pe
parcursul anului 2016, prin
intermediul Biroului Tehnic
din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj am desfășurat o
serie de lucrări de reparații
și întreținere a drumurilor

din oraș. La problemele apărute pe carosabilul asfaltat
am intervenit în două etape.
În lunile mai-iunie am efectuat reparații prin plombare
pe circa 70 de străzi din municipiu. În această etapă am
refăcut carosabilul pe o
suprafață de cca 9.000 mp.

În
toamnă
am
mai
desfășurat o etapă de
reparații prin plombare în
zonele unde a fost necesar,
de această dată reparațiile
acoperind o suprafață mai
redusă, respectiv 1.600 mp.
Am efectuat de asemenea și
o serie de lucrări de
intreținere și reparare a
unor străzi cu carosabil balastat pe o suprafata de
17.900 mp. Balastările au
avut loc pe străzile: Agriculturii, Tapiei, Crinilor, Liliacului,
Herendeștiului
precum și pe strada din noul
cartier M.A.N. Tot în 2016
am desfășurat și lucrări de
întreținere și reparatii pe
străzile pavate din oraș fiind
acoperită o suprafață de
circa 1.900 mp.

Reabilitarea fântânilor arteziene
din faţa clădirii fostei prefecturi
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Marcaje și indicatoare rutiere

Tot prin intermediul Biroului Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj a
fost întocmită documentația
privind atribuirea contractului de achiziție publică, au
fost desfășurate și urmărite
lucrările de marcaje rutiere
pe o suprafață de 5.500 mp
(marcaje longitudinale și
transversale cu vopsea albă
alchidică) și pe 350 mp (
marcaj bicomponent albroșu). În ceea ce privește
marcajul cu vopsea bicomponentă, au fost refăcute marcajele de treceri de pietoni de
la intersecția situată în apropierea Universității. În prealabil a fost refăcut asfaltul la
toate cele 4 treceri și abia
după aceea au tost trasate

prefecturi. Este vorba de
șapte fântâni arteziene, separate în 2 grupuri, unul de
patru în partea stângă a aleii
de acces în clădire și unul de
trei fântâni în partea
dreaptă a aleii. Lucrările sau desfășurat în perioada 14
martie - 28 aprilie și au cuprins montarea țevilor pentru racordarea la rețeaua de
canalizare și a celor pentru
alimentarea cu apă. S-a realizat de asemenea instalația
de alimentare cu energie
electrică pentru spoturile cu
leduri care iluminează jetu-

rile fântânilor. Fiecare grup
de fântâni este deservit de
câte o cameră tehnică și o
cameră pentru rezervorul
de apă și de câte un tablou
electric. Camerele pentru rezervorul de apă sunt dotate
cu pompe submersibile care
alimentează fântânile și produc jeturile acestora. Programul de funcționare a
fântânilor este între orele
7.00 - 23.00 cu o pauză tehnica între orele 13.00 și
14.00. Lucrările au fost executate de firma Oraexacta
Systems din Oradea.

marcajele, pentru ca durabilitatea acestora să fie mai
mare având în vedere că zona
este una foarte intens circulată. Au fost refăcute și cele-

lalte două marcaje cu vopsea
bicomponentă de la trecerile
de pietoni din dreptul tribunalului și al Poștei Române.
De asemenea am făcut
achiziția pentru furnizarea și
instalarea unui număr de 63
indicatoare rutiere și 28
suporți stâlp. Cele mai multe
dintre acestea au fost indicatoare de treceri de pietoni
care au fost amplasate în
luna septembrie, înainte de
începerea anului școlar, la
trecerile de pietoni din apropierea școlilor din municipiu.
De asemenea au fost instalate trei indicatoare de semnalizare a noului Centru de
Promovare și Informare Turistică din municipiu.

Lucrări în programul de reabilitare
a sistemului de alimentare
cu apă a municipiului
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Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă a municipiului este o lucrare complexă și
de mare anvergură care a demarat în anul 2007. Este vorba
de alimentarea orașului de la
cele două uzine de apă, cu conducte magistrale noi de 400
mm dar și montarea de conducte noi pe marea majoritate
a străzilor din oraș. Executantul lucrării a fost Hidroconstrucția
București
prin
sucursala de la Caransebeș. Pe
Preocuparea noastră pentru aspectul orașului a dus
la inițiativa de a schimba în
bine unul din locurile situate într-o zonă centrală,
intens circulată a orașulu,i
loc în preajma căruia se
desfășoară manifestări comemorative sau de cinstire
a eroilor neamului românesc. Este vorba de zona din
fața clădirii fostei prefecturi.
Joi, 28 aprilie 2016 a avut
loc recepția lucrărilor de reparații a fântânilor arteziene situate în Piața J.C.
Drăgan, în fața clădirii fostei
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parcursul timpului, pentru a
gestiona eficient toate problemele pe care le presupune o
lucrare de o asemenea amploare, am avut în mod constant discuții cu reprezentanții
firmei Hidroconstrucția. Pe
parcursul anului 2016 am reluat lucrările. A fost montată
conductă cu diametrul de 140
mm pe străzile Caraiman și Insulei, de 160 mm pe strada
Bocșei, de 200 mm pe strada
Ceahlăului, iar pe un număr de

32 de străzi a fost montată
conductă de 110 mm. După
montarea conductelor, pe majoritatea străzilor pe care s-au
montat conducte firma constructoare a refăcut carosabilul afectat de lucrare. Tot pe
parcursul anului 2016 au fost
executate branșamente la
rețeaua de apă pe străzile: Al
Odobescu, N. Grigorescu,
Dorobanților, Fdt. Dorobanților, Gh Barițiu și D. Bolintineanu.
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Programul de asfaltare a străzilor

Încă din anul 2008, dată fiind situația 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 când 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 însă le avem în
vedere și le rezolvăm în cel mai scurt timp posibil. Mai mult, în anul 2016 am elaborat și un
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plan de mobilitate urbană care într-un mod
științific ne arată unde suntem în acest moment și direcțiile în care trebuie să acționăm
pe viitor pentru a îmbunătăți situația
circulației în municipiu, în condițiile în care
numărul de autoturisme a crescut enorm în
ultimii ani. Suntem preocupați 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. Programul pe care l-am demarat în 2008 a fost unul 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, branșamente 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 și
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 programul 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.
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Programul de dalare a trotuarelor și aleilor Reabilitarea trotuarelor prin asfaltare

Încă din primul meu mandat am stabilit ca una din
priorități îmbunătățirea radicală a aspectului trotuarelor din municipiu. În afară
de faptul că doar niște trotuare amenajate în mod corespunzător asigură o
circulație civilizată pentru
pietoni, ele determină și aspectul general al orașului.
Un oraș modern și cochet
trebuie să aibă trotuare de
bună calitate. De aceea am
hotărât ca pe străzile din
partea centrală a orașului să
modernizăm trotuarele prin
dalare. De asemenea am
dalat si aleile unor parcuri
din oraș. An de an am extins

acest program și îl vom continua și pe viitor. În anul
2016 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,
astfel încăt acest parc are în
acest moment toate aleile
dalate.

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.
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Casa Bredicenilor

După ce în anul 2013 am achiziționat Casa
Bredicenilor cu intenția de a o repune în circuitul cultural din oraș, am prezentat proiectul de renovare a acestui edificiu. Intenția
noastră a avut în vedere două obiective. Pri-

mul a fost protejarea acestui loc încărcat de
semnificații, loc unde au trăit personalități
care au marcat cultura lugojeană. Al doilea a
fost creșterea zestrei edilitare a orașului cu un
edificiu care să poată găzdui manifestări cul-

turale de ținută și care, împreună cu Biblioteca să reprezinte un pol cultural complementar față de Casa de Cultură a Municipiului.
Parte a istoriei Lugojului, casa a aparținut familiei Brediceanu, cea care a oferit orașului
personalități de seamă. Bredicenii s-au implicat activ pe plan social - politic și cultural în
sprijinirea idealurilor românilor din Banat.
Față de asemenea oameni de valoare avem o
obligație morală, suntem datori să facem cunoscută moștenirea lor generațiilor tinere
prin realizarea unui centru cultural în care intenționăm să atragem elevi și studenți din
municipiu și din imprejurimi cu prilejul diverselor activități culturale. Lucrările au fost
demarate în iulie 2015 și au fost întrerupte
pe perioada iernii. Marți, 10 mai 2016 am
recepționat lucrările de reabilitare și amenajare a Casei Bredicenilor. Edificiul în noua
înfățișare cuprinde o sală de expoziție în care

vor fi expuse obiecte de patrimoniu, o sală
destinată lansărilor de carte, o cafenea literară, un amfiteatru de vară cu scenă, alte
două săli cu destinații diverse precum și o încăpere administrativă. Imobilul situat pe
strada Victor Vlad Delamarina, în imediata
apropiere a Bibliotecii Municipale a fost inaugurat joi, 12 mai în prezența unor
personalități locale. În cadrul evenimentului
s-a oficiat și un serviciu religios de sfințire a
clădirii. Edificiul a intrat în circuitul cultural
al orașului și a fost integrat în noul Centru de
Creație Culturală Lugoj alături de Biblioteca
Municipală, Galeria Pro Arte, Cinematograful
Bela Lugosi și Școala Populară de Artă. În lua
august a anului 2016 Casa Bredicenilor a intrat deja în circuitul cultural al orașului găzduind o serie de manifestări din cadrul
primei ediții a noului festival intitulat Lugoj
Clasic.
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Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc

În luna mai a anului 2016 am dat
în folosință noul Centru de zi pentru
copiii aflați în situații de risc din municipiul Lugoj. Finanțarea am
obținut-o în cadrul proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și
instruirea personalului aferent din
fonduri de la Guvernul României
prin Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale și de la Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei.
Construcția este situată în Municipiul Lugoj, strada A.D. Xenopol, nr. 5
și este compusă din: două săli
multifuncționale, un birou administrativ, un birou pentru psiholog,
dormitor, sala de mese, grup sanitar,

dușuri, vestiar, holuri de acces, oficiu
și spațiu de depozitare. Valoarea totală fără taxe a proiectului este de
93.559 EURO, din care finanțarea nerambursabilă reprezintă 79.885
EURO (86%), iar contribuția proprie
13.674 EURO (14%). Proiectul se
adresează unor categorii sociale
marginalizate economic și social
(copii din familii numeroase și cu venituri sub pragul de sărăcie, copii din
familii monoparentale sau aflați în
grija unui alt reprezentant legal,
crescuți de bunici sau alte rude, care
necesită sprijin în vederea creșterii
și educării acestora) și își propune
prevenirea separării lor de familie,
îmbunătățirea condițiilor de îngrijire

ale acestora, integrarea lor socială și
creșterea șanselor de reușită în viitor, evitarea instituționalizării, prevenirea abandonului școlar, precum
și conștientizarea părinților asupra
responsabilităților pe care le au în
creșterea și educarea propriilor
copii. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de
viață ale copiilor aflați în situații de
risc social din municipiul Lugoj prin
înființarea unui Centru de zi pentru
îngrijirea
acestora.
Centrul
deservește copii ce provin din familii
cu o situație materială precară. De
serviciile centrului beneficiază două
categorii de copii, între 3 și 6 ani,
care au dormitor și sală de activități,
respectiv între 7 și 15 ani, care au și
o sală de învățat. Proiectul a fost prevăzut să îndeplinească toate condițiile de confort, astfel încât
beneficiarii să aibă toate facilitățile,
inclusiv servirea mesei. Centru dedicat copiilor aflați în situații de risc
este administrat de către Direcția de
Asistență Socială Comunitară. Activitatea efectivă a Centrului de Zi a început la finalul lunii iulie a anului
2016 când au fost declarați admiși
un număr de 3 copii. În luna august
2016, au început să frecventeze
Centrul de zi un număr de 10 copii,
iar din luna septembrie activitatea a
continuat cu 12 copii, până în luna
noiembrie, atunci când 3 dintre beneficiari și-au schimbat domiciliul în
altă unitate administrativ teritorială.
Supravegheați și asistați sistematic la

învățătură, copiii au beneficiat de
multe activități educative și recreative. Zilnic, copiii au beneficiat atât
de transport gratuit de la școală la
centru și retur de la centru la
adresele de domiciliu, cât și de masă
de prânz și o gustare. Cei mai mici
dintre copii, au fost îndrumați să res-

pecte programul de odihnă. Aproape
zilnic, după efectuarea temelor, copiii, în raport de vârstă și gradul de
maturitate, precum și de nivelul fiecăruia, au primit fișe de lucru , teste
de cultură generală, jocuri, dezbateri pe anumite teme și alte tipuri de
activități.
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Lucrări de modernizare și dotări noi la Teatrul Municipal
Traian Grozavescu

În luna mai a anului 2015 inauguram noul
interior al Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”. Am considerat restaurarea interiorului o obligație morală față de trecutul
cultural al acestui așezământ care a făcut
cinste orașului de-a lungul a mai bine de un
secol. Am reușit astfel un prim pas în planul
nostru de a moderniza această clădire chiar
în anul în care aniversam 115 ani de
existență a sa. Ne-am propus să desfășurăm
și în anii următori o seamă de activități menite să asigure bunul mers al instituției pe
viitor. Astfel, pe parcursul anului 2016 am
demarat lucrări de modernizare a scenei,
cortinei, a cabinelor de machiaj și a grupurilor sanitare aferente. A fost înlocuită toată
garnitura de scenă de la cortină spre fundal
cu una nouă (cortină, pantaloni, sufite, fundal. Podelele vechi au fost acoperite cu plăci
din lemn stratificat peste care s-a aplicat un
covor de scenă profesional. În culise a fost

montată mochetă de trafic intens. S-au renovat pereții și stâlpii de susținere care au fost
îmbrăcați cu lambriuri până la înălțimea de
doi metri. Tot în 2016 am început și renovarea cabinelor de machiaj reușindu-se finalizarea lucrărilor pentru cele situate la parter.
În fiecare cabină a fost montată mochetă, și
instalate module de machiaj A fost înlocuit
de asemenea în întregime și sistemul de iluminat cu unul modern. Au fost renovate și
grupurile sanitare de la parter. Ferestrele și
ușile au fost de asemenea înlocuite. Nu neam limitat doar la activități de renovare și,
pentru că de-a lungul vremii pe scena teatrului lugojean au urcat artiști de mare renume international Franz Liszt, Pablo
Casals, Béla Bartók și George Enescu, am
considerat oportun și obligatoriu chiar să
înlocuim bătrânul pian cu unul modern și
performant. Am achiziționat deci un pian
nou de concert marca Yamaha pentru a oferi

ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Transportul în comun gratuit

Consecvența în direcția
oferirii de transport gratuit
pe mijloacele de transport
în comun, am dovedit-o prin
menținerea acestei facilități
pentru cetățenii municipiului și în cursul anului 2016.
Numărul persoanelor care
au apelat la transportul în
comun gratuit pe teritoriul
municipiului pe mijloacele
de
transport
ale
municipalității în anul 2016
s-a menținut la cote ridicate.

Astfel pe parcursul anului
2016 în orașul nostru au
apelat la transportul gratuit
un număr de 281.311 de călători, reprezentând o
medie zilnică de aproximativ 771 de călători. Numărul
de călători pe lunile anului
se prezinta astfel: ianuarie
- 26.057, februarie 26.754, martie -34.495,
aprilie - 24.573, mai 29.192, iunie - 24.027, iulie
- 11.701, august - 10.863,

septembrie - 21.936, octombrie - 26.952, noiembrie - 26.019, decembrie 18.742. În direcția preocupării pentru a deține un
parc auto funcțional și un
număr suficient de mijloace
de transport, în anul 2016 a
fost achiziționat prin intermediul S.C. Meridian 22 S.A.
un autobuz Mercedes Benz
de 104 locuri care a fost utilizat pe toate liniile de
transport.

din nou posibilitatea maeștrilor genului să
ofere spectatorilor interpretări de excepție.
De asemenea am achiziționat și un scaun
adecvat pentru pian. Vechiul pian va fi repa-

rat și instalat în alt spațiu destinat culturii
lugojene, respectiv Casa Bredicenilor recent
amenajată și deschisă publicului avid de
experiențe artistice.
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Containere de tip iglu pentru colectarea
selectivă a deșeurilor

Am amplasat în municipiu
67 de containere de tip iglu
pentru colectarea selectivă a
deșeurilor. Sunt trei de culoare
roșie,
pentru
colectarea
deșeurilor de fier, 10 verzi,
pentru sticlă, 27 galbene pentru pet-uri din plastic, 27 albastre pentru hârtie și carton.
Acestea au fost grupate în baterii de câte 4, 3 sau 2 elemente, și au fost amplasate în
următoarele locații: 3 baterii
excepționale care conțin câte
unul din fiecare tip de container – în spatele primăriei, pe
strada Plopilor lângă fosta baie
comunală, pe strada Timișorii
lângă sala I. K. Ghermănescu, 8
baterii mari care conțin containere pentru plastic, hârtie și
sticle – Micro I parc central,
Micro III în parcare, Micro IV la
intrarea în fosta piață, Micro V
în spatele bisericii, Stadion III

parcare, Stadion I lângă terenul
de sport și Țesători în zona
centrală, 25 baterii mici care
conțin un container pentru
plastic și unul pentru hârtie –
str. Caransebeșului lângă sala
L. Miloșovici, str. Mocioni, str.
Gh. Doja în fața Cimitirului Catolic, Str. Gh. Doja lângă spital,
str. Trandafirilor la intersecția
cu str. Garoafelor, str. Jabărului
în fața Cimitirului Reformat, la
intersecția străzilor N. Titulescu, Bojinca și Bega, la
intersecția străzilor A. Odeanu
și T. Grozăvescu, în cartierul J.C.
Drăgan, la intersecția străzilor
Oituz și Lalelelor, la intersecția
străzilor S. Bărnuțiu cu Teiului,
la intersecția străzilor Panselelor cu T. Vladimirescu, pe str.
Bocșei în fața fabricii de mobilă, pe strada Făgetului în fața
Cimitirului Ortodox, pe str.
Hezerișului în fața Cimitirului

Ortodox, pe Aleea Țesătorilor
în fața Cimitirului Ortodox, la
intersecția străzilor Privighetorii și Agriculturii, la
intersecția străzilor Cloșca și
13 Decembrie, în Potcoava de
la Unic, la intersecția străzilor
Caraiman, Insulei și Libertății,
în cartierul Ștrand în fața centralei termice, în Micro II lângă
punctul de transformare,
strada Crișan în fața fostului
cămin Lugomet, Spl. Coposu,
Spl. 1 Decembrie. Considerăm
ca această amplasare este optimă însă avem în vedere să
facem pe viitor eforturi pentru
a spori numărul acestor containere dacă va fi nevoie. Sper
că cetățenii vor respecta
destinația acestor containere
și că nu vor arunca gunoi menajer sau alte tipuri de deșeuri
decât cele specificate pe containerele respective.
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Activități de asistență socială

În fiecare an am acordat atenția cuvenită
problematicii complexe pe care o presupune
oferirea unei asistențe sociale adecvate prin
servicii eficiente și prompte și prin implicarea
activă a personalului. Și în anul 2016 am urmărit îndeaproape activitățile Direcției de
Asistență Socială Comunitară. Prin Serviciul
Ajutor Social din cadrul DASC am urmărit
îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor și familiilor aflate în stare de risc social și
acordarea de sprijin în reintegrarea socială.
Lunar s-au verificat dosarele pentru acordarea ajutoarelor sociale, au fost efectuate verificările și s-au întocmit documentele
prevăzute de legislația specifică. De asemenea
a fost coordonată procedura pentru acordarea
alocației pentru susținerea familiei. A fost asigurată buna desfășurare a activității de servire a mesei la Cantina de ajutor social. Prin
intermediul unei comisii a fost derulată procedura legală pentru plata ajutorului de încălzire pentru persoanele îndreptățite. Prin
intermediul Serviciului Autoritate Tutelară

ne-am implicat activ privind protecția si promovarea drepturilor copilului și în procesul
prevenirii separării copilului de familia sa
pentru persoanele cu domiciliul sau reședința în municipiul Lugoj, în conformitate
cu legislația în vigoare. Au fost întocmite un
număr de 3.776 de acte în acest sens. De
asemenea au fost întocmite un număr de
424 de dosare privind alocația de stat pentru copii acordată potrivit Legii 61/1993,
390 de dosare privind indemnizația pentru
creșterea copilului în conformitate cu prevederile OUG 111/2010. Prin Serviciul de
Asistență Socială Specializată am aplicat legislația privind asistența socială a persoanelor cu handicap, aplicarea legislației
privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Am organizat Balul Seniorilor pentru 480 de persoane vârstnice. Angajați ai
Serviciului de Asistență Socială Specializată
au participat la distribuirea biletelor, aranjarea sălii și alte activități implicate de acest
eveniment. Prin Serviciul Creșe am coordo-

nat activitatea celor trei creșe, respectiv,
Creșa Nr. I situată pe Aleea Brazilor, Nr. 3,
Creșa Nr. II situată pe str. Ceahlăului Nr. 21
și Creșa Nr. III situată pe str. Episcop Dr.Ioan

Bălan Nr. 7. Primele două au funcționat în
anul 2016 la capacitate maximă (20 de locuri fiecare) cea de-a treia având ocupate
un nr de 15 locuri.

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Ordinea publică și Poliţia Locală Lugoj

În perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2016, Direcția Poliția Locală
a funcționat cu un efectiv format din
41 angajați. În perioada ianuariemartie și începând din luna decembrie, agenții Poliției Locale au
asigurat paza și buna desfășurare a
activității patinoarului deschis în
parcul George Enescu, activitate încheiată fără evenimente deosebite.
Începând din luna iunie agenții
Poliției Locale au asigurat paza și
buna desfășurare a activității
Orășelului Copiilor deschis în parcul
George Enescu, care a înlocuit patinoarul, activitate în care nu au fost
înregistrate evenimente, deasemenea au asigurat paza și buna
desfășurare a activității la locul de
joacă amenajat pentru copii în fosta
locație Concordia. Polițiștii locali,

singuri sau împreună cu celelalte
instituții abilitate ale statului, au asigurat menținerea ordinii și
siguranței publice cu ocazia manifestărilor culturale și religioase de pe
raza orașului, ocazii la care s-a asigurat, atât perimetrul în care aceste
acțiuni s-au desfășurat, cât și asigurarea deplasării în condiții de
siguranță a unor coloane pe partea
carosabilă. Aceste activități s-au
desfășurat fără a se fi înregistrat evenimente deosebite. Pe parcursul
anului 2016, Direcția Poliția Locală a
asigurat desfășurarea competițiilor
sportive ale cluburilor C.S.M. Lugoj și
Vulturii Lugoj. Astfel, agenții Poliției
Locale au participat la toate jocurile
de fotbal, lupte, volei, gimnastică,
etc., asigurând buna desfășurare a
acestora, toate încheindu-se fără in-

cidente. De asemenea au luat parte
la activitățile „Lugojul Pedalează”,
acțiune de mare succes în rândul
cicliștilor
lugojeni
asigurând
siguranța bicicliștilor pe traseul stabilit. De asemenea s-a derulat
acțiunea de depistare, identificare și
monitorizare a persoanelor fără adăpost, fiind întocmită o bază de date
cu aceste persoane. În activitatea
serviciului, în permanență, sunt asigurate posturile din Piața agroalimentară Timișul și cel de pază de la
Baza Sportivă Ștrand. Direcția Poliția
Locală a asigurat totodată, zilnic,
transportul valorilor efectuat de Primăria Municipiului Lugoj. Pe baza
graficului zilnic de serviciu, al Protocolului de colaborare cu Poliția Municipiului Lugoj, agenții Poliției
Locale efectuează patrulări în postu-

rile stabilite prin Planul de Ordine
Publică al Municipiului Lugoj, aceștia
având o bună colaborare cu
asociațiile de proprietari precum și
cu
cetățenii,
constatând
și
sancționând abaterile legale observate. În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, agenții Poliției Locale
au aplicat un număr de 1561 de
sancțiuni din care 773 de avertismente scrise și 788 de amenzi, în cuantum de 200.290 lei. În perioada 1
Ianuarie – 31 decembrie 2016,
Direcția Poliția Locală, prin Biroul
Dispecerat și Intervenție, a răspuns
prompt și a soluționat un număr de
386 sesizări telefonice și 80 de apeluri pe linia specială gratuită TEL
VERDE și 86 sesizări scrise. A verificat activitatea comercială a agenților
economici și a persoanelor fizice
care își desfășoară activitatea în Municipiul Lugoj. Împreună cu lucrătorii Biroului de Investigare a
Fraudelor și lucrătorii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Mu-

nicipiului Lugoj s-au efectuat acțiuni
comune pe linia prevenirii și combaterii activităților de evaziune fiscală,
a activităților de comerț ilegal cu
produse alimentare și nealimentare
și verificarea activităților de alimentație publică. La solicitarea Comisariatului Județean pentru Protecția
consumatorilor, am însoțit lucrătorii
acestei instituții pentru îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu. Cu ocazia
Festivalului Berii și a Rugii Lugojene
s-au desfășurat acțiuni având ca scop
protejarea populației împotriva unor
activități comerciale ilicite în cadrul
activităților de comerț ambulant pe
domeniul public al municipiului
Lugoj. Începând cu luna ianuarie a
anului 2016, în fiecare zi de marți a
fiecărei săptămâni am însoțit
reprezentanții Serviciului public de
desfacere piețe, târguri și oboare, în
Piața Obor din municipiul Lugoj pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în vederea colectării taxelor
legale.
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Bursele municipale

În data de 24 mai 2016, la
Teatrul „Traian Grozăvescu”
a avut loc festivitatea de
acordare a burselor municipale pentru semestrul I al
anului școlar 2015-2016. În
funcție de specificul activităților extra-curriculare desfășurate de elevi, bursele
municipale sunt divizate în
două categorii – burse municipale civic-culturale și
burse municipale sportive,
fiecare dintre acestea având
câte trei subcategorii: de excelență - în valoare de 100
lei/lună, de performanță - în
valoare de 75 lei/lună și de
merit - în valoare de 50

lei/lună. Elevii înscriși în
program au optat pentru categoria de bursă, iar departajarea lor pe subcategorii
s-a realizat pe baza notei finale obținute, conform unui
algoritm de calcul, din performanțele educaționale și
activitatea extracurriculară.
Primăria Lugoj a aprobat
pentru semestrul I acordarea următoarelor categorii
de burse municipale: 43 de
burse civic-culturale, din
care 14 burse de excelență,
14 burse de performanță,
15 burse de merit, respectiv
26 de burse sportive, din
care 12 burse de excelență,

12 burse de performanță și
2 burse de merit. Suma totală alocată burselor municipale pentru semestrul I al
anului școlar 2015-2016
este de 27.000 lei, din care
16.000 lei pentru bursele
municipale civic-culturale și
11.000 lei pentru bursele
municipale sportive. Programul privind bursele municipale pentru semestrul al
II -lea al anului școlar 20152016, a fost continuat, astfel
că în data de 5 decembrie
2016, la Teatrul „Traian
Grozăvescu” a avut loc festivitatea de acordare a sumelor cuvenite. Primăria Lugoj
a aprobat acordarea următoarelor burse municipale:
46 de burse civic-culturale,
din care 15 burse de excelență, 15 burse de performanță, 16 burse de merit,
respectiv 28 de burse sportive, din care 13 burse de excelență, 13 burse de
performanță și 2 burse de
merit. Suma totală alocată
burselor muni-cipale pentru
semestrul II a fost de 29.000
lei, din care 17.125 lei pentru bursele municipale
civic-culturale și 11.875 lei
pentru bursele municipale
sportive.

Iluminatul festiv de sărbători
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Premierea elevilor olimpici și a
profesorilor îndrumători

Încă din anul 2008 am
avut o preocupare constantă
în a încuraja tinerii în obținerea unor rezultate deosebite,
pentru a continua cu succes
tradiția și excelența în învățământul lugojean. Am considerat că este la fel de
important și să răsplătim
munca și rezultatele ei, atât
în rândul elevilor cât și a dascălilor din orașul nostru. În

tal iar pe stâlpi figurine și
steluțe luminoase. În plus au
fost achiziționate și montate
altele noi. Astfel în Piața Victoriei, pe langă ornamentele
din anii trecuți au fost montate 12 șiruri luminoase și 6
steluțe led și flash. Pe strada
Koloman Wallish au fost
montate 8 banere led și 9 banere led și flash, pe strada
Mocioni au fost adăugate 20
de șiruri luminoase și 14
steluțe led și flash, pe strada
Nicolae Bălcescu au fost montate 18 șiruri luminoase și 9
sfere luminoase, pe splaiurile
Brediceanu și Coposu au fost
adăugate câte 6 steluțe led și
flash. În parcul Poștei și în

parcul George Enescu au fost
de asemenea montate în plus
câte trei steluțe led și flash. În
piața Josif Constantin Drăgan
în brazi s-au instalat șiruri și
plase luminoase și a fost împodobit Bradul de Crăciun.

profesori. Sumele totale
destinate premierii au fost
24.300 lei pentru elevi și
9.600 lei pentru profesori. În
funcție
de
rezultatele
obținute la olimpiade elevii
au fost recompensați cu
sume cuprinse între 150 și
1.250 lei iar dascălii care sau ocupat cu pregătirea lor
au primit sume între 100 și
850 lei.

Premii de fidelitate și de excelenţă
pentru seniorii municipiului

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Prin intermediul Direcției
de Asistență Socială Comunitară am continuat și în
anul 2016 acțiunea de acordare a premiilor de fidelitate pentru cuplurile care au
împlinit 50 de ani de căsătorie și a premiilor de
excelență pentru persoanele
care au împlinit 90 de ani de
viață, precum și diploma și
premiul „Vârsta de aur” pentru persoanele care au împlinit venerabila vârstă de
Magia sărbătorilor de
iarnă și atmosfera specială
din prejma Crăciunului și a
Anului Nou au fost întotdeauna influențate și de un
aspect îngrijit al orașului și de
un iluminat festiv cât mai variat și inspirat. Ca în fiecare
an, și în 2016 am acordat o
atenție deosebită împodobirii
luminoase a orașului. Această
activitate a fost urmărită îndeaproape prin Biroul Tehnic
din cadrul primăriei. Au fost
păstrate din anii trecuți și repuse în funcțiune toate tipurile de ornamente luminoase,
respectiv șiruri, banere și perdele luminoase, țurțuri
luminoși, sfere, sfere de cris-

această direcție marți, 29 noiembrie, de la ora 13.00, la
Teatrul Municipal „Traian
Grozăvescu”,
am
făcut
tradiționala premiere anuală
a elevilor olimpici și a dascălilor care i-au pregătit. La
manifestare au luat parte,
elevi, profesori și membrii
familiilor, cunoștințe și prieteni ai celor premiați. Au fost
premiați 86 de elevi și 54 de

100 ani. Această activitate
am derulat-o în două etape,
ambele evenimente având
loc în Sala Roșie a Cinematografului Bela Lugosi. Într-o
primă etapă, desfășurată în
cursul lunii aprilie am acordat premii de fidelitate pentru un număr de 25 de
cupluri și premii de excelență
pentru 15 persoane. Marți, 9
august 2016 am desfășurat a
doua etapă, ocazie cu care au
fost premiate 8 cupluri care

au împlinit 50 de ani de căsătorie și 10 persoane în vârstă
de peste 90 de ani. Pentru
împlinirea frumoasei vârste
de 100 de ani am avut plăcerea să-i premiez personal pe
domnii Robert Stempel (în
luna ianuarie) și Dicu Dumitru (luna iulie), când împreună cu reprezentanții
DASC am oferit fiecăruia
flori, tort și câte un premiu
în bani în cuantum de
1.000 lei.
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Proiectul transfrontalier
„Banat Sun 4 All”

La finele anului 2016
echipa de proiect mixtă din
Lugoj și Pancevo (Serbia) a finalizat cu succes proiectul
transfrontalier „BANAT SUN 4
ALL – Proiect pilot de promovare și implementare a utilizării energiei solare pentru
încălzirea apei” (cod MIS-ETC
1298), proiect care a beneficiat de o finanțare nerambursabilă din partea Uniunii
Europene în cadrul Programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră România Republica Serbia. Obiectivul
general al proiectului l-a constituit îmbunătățirea și modernizarea sistemului de
încălzire din Pancevo și Lugoj
prin utilizarea resurselor

energetice regenerabile. În
Municipiul Lugoj proiectul a
prevăzut realizarea Studiului
de Fezabilitate, a Proiectului
Tehnic și a Auditului Energetic
pentru utilizarea energiei solare la furnizarea energiei termice (încălzire și apă caldă) la
Grădinițele cu program prelungit PP2, PP3, PP4 și PP5,
Cantina de Ajutor Social, Complexul de servicii pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” și
Sala de Sport „Ioan Kunst
Ghermănescu”. Toate aceste
documentații au fost realizate
conform caietelor de sarcini
astfel încât pot fi utilizate pentru solicitarea de finanțare în
cadrul
Programului
Operațional Regional pentru

realizarea lucrărilor prevăzute la obiectivele menționate.
În cadrul proiectului s-au
desfășurat în Lugoj un workshop cu tema: „Energia
solară și aplicațiile acesteia” și o conferință de prezentare a rezultatelor
Documentației
tehnicoeconomice pentru realizarea de instalații solare
pentru cele 7 clădiri. De
asemenea, la Pancevo a
avut loc un schimb de
experiență pe probleme de
utilizare practică a energiei
solare pentru apă caldă și încălzire. Proiectul, finanțat în
cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia are
o valoare totală de 854.941,60
Euro, din care 75,58 % reprezintă finanțarea nerambursabilă a Uniunii Europene.
Bugetul alocat prin proiect
Municipiului Lugoj este de
180.181,60 Euro, din care
136.182,56
Euro
este
finanțarea din partea Uniunii
Europene, 20.827,92 Euro
este finanțarea națională din
partea Guvernului României,
iar Municipiul Lugoj contribuie cu 23.171,12 Euro.

Gala sportului lugojean

SPORTUL LUGOJEAN
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Proiect de modernizare
al Stadionului Municipal

În luna ianuarie a acestui
an Primăria Municipiului
Lugoj a elaborat un proiect
de modernizare a Stadionului Municipal care a fost
depus în vederea obținerii
finanțării în cadrul programului Interreg - IPA CBC România – Serbia. Intitulat
Play-on – United by Danube
through sports activities
proiectul se adresează Axei
prioritare 1 – Promovarea
angajării și servicii de bază
pentru consolidarea creșterii
inclusive, Prioritatea 1-3 Incluziune socială și culturală
și a fost depus în parteneriat
cu municipalitatea
din
orașul Majdanpek (Serbia).
În data de 16.11.2016,
printr-o adresă din partea

Municipal. În plus la sfârșitul
anului am considerat firesc să
răsplătim
performanțele
inimoșilor sportivi care au
făcut cinste orașului în
competițiile la care au luat
parte. Astfel, în data de
20.12.2016 începând cu orele
16.00, în Sala de Consiliu a
Primăriei Municipiului Lugoj,
a avut loc festivitatea de premiere a sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate
deosebite în anul 2016. Conform Regulamentului de pre-

miere al sportivilor și antrenorilor, ce a fost aprobat prin
HCL nr. 39 / 28.02.2007, cu
modificările ulterioare, au
fost premiați 88 de sportivi și
14 antrenori de la C.S.Ș. Lugoj,
C.S.M. Lugoj, C.S.H.F. „Maraton
’93” Lugoj și Clubul Moto Extrem Lugoj, care au obținut
performanțe deosebite în
competițiile naționale și internaționale, suma totală alocată de Consiliul Local
Municipal Lugoj fiind de
55.000 lei.

Comitetului de evaluare, municipalitatea a fost informată
că proiectul a trecut de faza
de evaluare tehnică și financiară, fiind propus spre
finanțare. Proiectul prevede
pentru Municipiul Lugoj modernizarea Stadionului Municipal în trei direcții: 1.
Refacerea gazonului aferent
terenului de joc (refacere
drenaj, sistem încălzire
gazon, irigare automată, utilaje tuns și întreținere gazon,
însămânțare gazon, construcții bănci rezerve, sistem
sonorizare, porți, tabelă electronică marcaj, plase protecție), 2. Reabilitarea terenului
de antrenament (drenaj,
gazon sintetic, tribuna metalică 7-800 locuri, grup sani-

tar, alei acces, tabelă electronică de marcaj, utilaj periat
gazon sintetic, împrejmuire,
porți, instalație minimă de
nocturnă), 3. Reabilitarea
pistei de atletism de la terenul de joc ( infrastructură,
instalație evacuare ape pluviale, suprafață de alergare
modernă, sistem de cronometraj, utilaj de curățat
pista, refacere împrejmuire).
Bugetul proiectului este de
2.168.401,98 Euro, din care
Municipiului Lugoj, care este
lider de proiect îi revine
suma de 1.607450.72 Euro
iar partenerului, respectiv
municipalitatea din Majdanpek, suma de 560,951.26
Euro. Cofinanțarea locală din
partea Municipiului Lugoj
este de 28,741.70 Euro.
Finanțarea europeană se
acordă în acest program în limita fondurilor alocate pentru linia de finanțare
respectivă. La finele lunii decembrie Comitetul de evaluare ne-a informat că
proiectul se află pe lista de
rezervă putând beneficia de
finanțare dacă vor fi disponibilizate noi fonduri pe linia
de finanțare respectivă.

Echipa feminină de volei C.S.M.
Lugoj, șase ani de performanţă

SPORTUL LUGOJEAN

În condițiile în care sportul
lugojean nu a mai primit
finanțare din partea Consiliului Județean, pentru municipalitate a fost mai greu, ea
preluând sarcina susținerii și
a echipei de volei fete a CSM
Lugoj care în ultimii ani a
făcut cinste orașului prin rezultatele obținute. A fost sărbătoare la ultima întâlnire a
suporterilor voleiului cu
trupa Clubului Sportiv Municipal Lugoj, în etapa a treia de

În anul 2016 sportul lugojean a continuat tradiția anilor precedenți obținând
rezultate meritorii la majoritatea disciplinelor la care cluburile C.S.Ș. Lugoj, C.S.M.
Lugoj, C.S.H.F. „Maraton ’93”
Lugoj și Clubul Moto Extrem
Lugoj au participat cu sportivi. Din păcate finanțarea
tradițională din partea Consiliului Județean Timiș nu a mai
venit astfel încât efortul finaciar major a trebuit să vină
din partea Consiliului Local

mai 2017

Play-Off a campionatului
2015-2016. Lotul care ne
păstrează în onoranta poziție
internă între primele șase
orașe ale României (în
București se află două –
C.S.M. și Dinamo) a reușit, în
ciuda unor dificultăți inerente, să obțină importante
succese atât în propria sală,
împotriva tuturor adversarelor cu care s-a aflat în
competiție directă. C.S.M.
Lugoj și-a îndeplinit obiecti-

vul de a se clasa, al șaselea an
consecutiv în Play-Off, locurile 5 – 8. Obținând locul 6 în
2011, 7 în 2012, 6 în 2013, 7
în 2014, 8 în 2015, 7 în 2016,
în fața unor adversari cu
obiective, bugete și, în
consecință, posibilități organizatorice superioare. Calificându-se și obținând argintul
în două rânduri în BVA Cup
(2011 și 2013), participând
și obținând bronzul de două
ori în Cupa României (2011
și 2015). Iar prezența activă
și numeroasă a suporterilor
meci de meci alături de
echipă, e cel mai frumos
cadou cu care lugojenii au
apreciat eforturile pe care leau făcut componenții grupării voleibalistice. Final de
sezon cu aplauze și flori pentru componentele lotului: Ionela Canea, Laura Lungu,
Ivana Radonjic, Ramona Rus,
Irina Andreica, Adriana Rotaru, Krista De Geest, Gabriela
Bălae, Luminița Trombițaș,
Ivana Milanovic, Jasmina
Petromăneanț,
Mădălina
Șonda, Bianca Albăstroiu și
Alexandra Panțiru, alături de
staff-ul tehnic Valerijan Luka,
Ugljesa Segrt și Vasile Canea.

