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Anul 2018 a fost unul cusemnificații aparte pentru ro-mâni și pentru noi, lugojenii.Am aniversat CentenarulMarii Uniri, eveniment pe caream ținut să-l cinstim cum secuvine nu doar prin seria demanifestări specifice, ci și prinritmul intens cu care amdesfășurat lucrările la obiecti-vele de investiții de pe razamunicipiului. Dezvoltareaorașului a constituit din nouprincipala noastră prioritate.La finele anului am facut unbilanț, am analizat activitățiledesfășurate la nivelul fiecăruiobiectiv de investiții. Aici do-resc să amintesc pe  scurt careau fost cele mai importanteobiective la care am lucrat înanul 2018.Am continuat proiectul dereabilitare a Ștrandului Muni-cipal, lucrări desfășurate con-comitent cu cele de laamenajarea bazinului cu to-bogan. Lucrările s-au încheiatîn 31 octombrie 2018, iar anul

acesta în luna mai ȘtrandulMunicipal va fi dat în folosință.Tot în anul 2018 am realizattronsoanele de drum 3, 4 și 5,din noul cartier Militari inclu-siv parcări, trotuare, accese șispații verzi. Am finalizat asfal-tarea tronsonului 2 al drumu-lui de acces din localitateaTapia spre satul Armădia, in-clusiv amenajarea șanțurilorși rigolelor, podețelor și acce-sele la casele de pe traseul as-faltat din satul Armădia. Amrealizat lotul 2 al proiectuluide sistematizare a cartieruluiTimișoarei 110. În cartierulMicro III, în zona blocurilor24-25 au fost amenajate par-cările, asfaltate aleile și reali-zat sistemul de scurgere aapelor pluviale. Un alt proiectderulat în 2018 a vizat reabi-litarea parcului din zona stră-zilor D. Bolintineanu - I.D.Suciu – D. Cantemir. Am asfal-tat trei străzi dintr-un lot de 8străzi și am încheiat contractepentru încă 2 loturi de străzi

din municipiu. Am continuatși lucrările de reabilitare a sis-temului de alimentare cu apăprin introducerea rețelei noide țevi pe 30 de străzi din mu-nicipiu. Am început reabilita-rea fostei cazarme de pestrada Banatului, nr. 8 A, acolounde se va amenaja noulsediu al Direcției de AsistențăSocială Comunitară Lugoj. M-am referit până acum doar lalucrări de investiții. Pe par-cursul anului 2018 am acor-dat însă atenția cuvenită șicelorlalte domenii care de-pind de administrație, respec-tiv sănătate, învățământ,cultură și sport. De asemenea,am făcut pași înainte în acce-sarea fondurilor europenenerambursabile, pe lângăproiectele aflate în implemen-tare am depus încă patru ce-reri de finanțare. Unul dinaceste proiecte a fost dejacâștigat, fiind notificați înacest sens la începutul aces-tui an.
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La fel ca în primele douămandate de Primar al Muni-cipiului Lugoj am consideratcă locuitorii celor două sateaparținătoare administrativde Municipiul Lugoj, respec-tiv Tapia si Măguri  merită săbeneficieze de condiții bunede viață și activitate aseme-nea cu ceilalți cetățeni ai mu-nicipiului.  Pentru calitateavieții cetățenilor, un factoresențial îl reprezintă infras-tructura.  În ultimii ani amfăcut progrese în dezvoltareainfrastructurii din cele douălocalități aparținătoare și deasemenea, am stabilit ca șioamenii de acolo să benefi-cieze de transport în comungratuit. De asemenea, copiii

din satul Armădia benefi-ciază de transport școlar. LaMăguri, sat cu populație ma-joritar romă, am asfaltat dru-murile din sat în maremajoritate. Începând cu anul2017 am demarat un proiectîn beneficiul locuitorilor dinTapia, respectiv drumul de

legătură dintre Tapia și Ar-mădia. Lucrările de asfaltarea drumului de acces din loca-litatea Tapia spre satul Armă-dia au continuat pe parcursulanului 2018 cu Lotul II. Pelângă lucrările de asfaltare s-a efectuat și amenajareașanțurilor și rigolelor,podețelor și s-a amenajat ac-cesul la casele de pe traseulasfaltat din satul Armădia. Aufost făcute, de asemenea șimarcajele rutiere. Lungimeatotală a șoselei asfaltate estede 1.632 m. În total, au fostasfaltați până acum 2.671 m.În data de 3 octombrie 2018,a avut loc recepția lucrărilor.Prin aceste lucrări a fost fina-lizată asfaltarea drumuluiprincipal urmând ca pe viitorsă se asfalteze și drumurilesecundare din localitate.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Tronsonul 2 al drumului de legătură

dintre Tapia și Armădia Pe parcursul anului 2018 amcontinuat programul de moder-nizare prin asfaltare a străzilordin municipiu, program pe careîl desfășurăm consecvent încădin anul 2008 când marea ma-joritate a străzilor erau cu caro-sabil pavat și ca urmare adiferitelor intervenții la rețelelede utilități (introduceri de con-ducte de apă sau gaz, branșa-mente la rețeaua de apă sauintervenții la rețeaua de canali-zare), în urma reparațiilor ulte-rioare erau pline de denivelăricare puneau mari problemecirculației autovehiculelor. Pen-tru că în timp pe anumite străzicarosabilul se deterioreaza maiales din cauza succesiunilorîngheț dezgheț, an de an deru-lăm și un program de reparațiiprin plombare a străzilor asfal-tate. În anul 2018 s-audesfășurat lucrări la un prim lotde 8 străzi, respectiv, Crinilor,Splaiul Tinereții, Cornet, Lăcră-mioarelor, Nera, Coșbuc, Gării șiacces garaje pe splaiul Bredi-ceanu. Au fost finalizate în 2018trei străzi: splaiul Tinereții,strada Lăcrămioarelor și stradaGării. Contractul de lucrări vacontinua și în acest an. Au fostsemnate contractele de lucrăripentru asfaltarea a două noi lo-turi de străzi din municipiu. Pri-mul cuprinde străzile: ȘirulBalta Lată, Norbert Pongracz,

Zorilor, Livezilor, Ceferiștilor șiD. Gherea. Al doilea lot prevedeasfaltarea străzilor: Mărășești,Mărăști, Ion Neculce, Fdt. IonNeculce și Rarău. Tot pe parcur-sul anului 2018 a fost finalizat șilotul 2 al proiectului de sistema-tizare a cartierului Timișoarei110. Au fost reabilitate drumu-rile, trotuarele și parcările dinzonă, au fost executate marca-jele rutiere și amenajate spațiileverzi. Și pentru ultimele 34 destrăzi din totalul de 252, câteare Lugojul, au fost realizatedocumentațiile tehnice în vede-rea asfaltării. Și acestea au fostîmpărțite în două loturi. Din pri-mul lot fac parte străzile T. Bre-diceanu, Pandurilor,Privighetorii, Herendeștiului,Tirol, Agri-culturii, A. Iancu, Iz-vorului, Lalelelor - tronsonul 3,Memo-randului, Fundătura

Dorobanți A și B, Trandafirilor –prelungire, Spinanței tronsonul2 - legătură cu Remus, Fundă-tura Bistrei, Liliacului-tronsonul2, Cernabora, Fundătura Cerna-bora 1 și 2. și drumul din zonaindustrială Tapia-legătura Hi-podrom. Din lotul doi fac partestrăzile Bârzavei, Creangă, Dra-galina, Eminescu, Hașdeu, Ko-gălni-ceanu, Eftimie Murgu,Neculuță, P. Pincio, Porum-bescu, Rodnei, Siretului,Mureșan, M. Viteazul, Șincai,Ghiocelului, și Dacilor. În acestan vom pune în practică un altproiect care are documentațiafinalizată. Este vorba deașternerea unui strat de uzurăpe câteva străzi din zona cen-trală  a orașului, zonă care dincauza plombărilor succesive de-a lungul anilor se prezintă încondiții precare.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Programul de asfaltare a străzilor

Din anul 2008 amdesfășurat în municipiulLugoj un vast program de as-faltare a drumurilor din mu-nicipiu. Drumurile seprezentau atunci într-osituație precară, aveau în ceamai mare parte carosabilulpavat. Din cauza avariilor larețeaua de apă și abranșamentelor, străzile dinoraș erau pline de denivelăriși erau deteriorate pe diverseporțiuni. Circulația sedesfășura în condiții precare.De atunci au fost reabilitateprin asfaltare peste 200 destrăzi printr-un programanual desfășurat cuconsecvență până în prezent.Din cauza traficului,  a unorcondiții de vreme (succesiuniîngheț-dezgheț) sau a unorlucrări pe carosabil apar pe

anumite porțiuni gropi și de-teriorări ale căii de rulare. Deaceea, an de an desfășurămun program de reparații astrăzilor. Începând cu lunaaprilie a anului 2018 s-audesfășurat lucrările dereparații a carosabilului prinplombare. Au fost reparatecirca 77 de străzi din munici-piu pe o suprafață de cca

9.000 mp. De asemenea,întreținem anual și străzilebalastate din oraș care sunttot mai puține pentru căanual am introdus o partedintre acestea în programulde asfaltări. Lucrările deîntreținere și reparare a stră-zilor balastate s-au desfășuratîn anul 2018 pe o suprafațătotală de 18.000 mp. Au fostexecutate lucrări pe străzileFdt. Cloșca, Cernabora, Fdt.Cernabora 1 și 2, Fagilor,Moara Șpănească, Fdt.Dorobanți, Spinanței, Agricul-turii, în cartierul M.A.N. și satTapia. Au fost reparate și stră-zile care mai au partea caro-sabilă pavată. Lucrările s-audesfășurat pe o suprafață to-tală de 2.000 mp pe străzileHerendeștiului, Tiberiu Bre-diceanu, Rahovei și Rarău. 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Reparații străzi

După finalizarea repara-țiilor prin plombare a străzi-lor din municipiu în 2018,s-au executat lucrări de mar-caje rutiere. Pe circa 4.000mp au fost executate marcajecu vopsea albă solubilă și pe1.250 mp marcaje bicompo-nente de culoare albă. De ase-menea, au fost achiziționate șiinstalate 44 de indicatoarerutiere.  În cadrul fiecăruiproiect de sistematizare de-rulat în anul 2018 care a pre-supus asfaltări de drumuri, lafinalul lucrărilor de asfaltareau fost realizate marcaje ru-tiere și s-au instalat indica-

toare rutiere, respectiv latronsonul doi din cartierulTimișorii 110, la tronsoanele 3, 4 și 5 de drum din cartierulMilitari și drumul Tapia-Ar-mădia.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Marcaje și indicatoare rutiere
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Dezvoltarea orașului a constituit încă de laprimul meu mandat de primar, în anul 2008,principalul punct al agendei mele de lucru.Consecvent acestui țel am căutat să armonizezdezvoltarea economică a orașului, facilitată decăile de acces moderne în municipiu (centurăocolitoare și acces la autostradă), oferind câtmai multe facilități în vederea extinderii și azonelor de locuințe pentru lugojeni. Așa s-anăscut ideea apariției unei noi zonerezidențiale pe care am numit-o Cartierul Mi-litari, denumire care amintește că în trecutacolo era amplasată o unitate militară. Au fostconcesionate loturi de teren, a fost realizatdrumul de acces în cartier dinspre stradaTimișoarei, au fost introduse rețelele de apă șicanalizare și a fost trasă linia de energie elec-trică, iar în anul 2017 am realizat primele

două tronsoane de drum. În ultima parte alunii aprilie a anului 2018 au demarat lucrărilela tronsoanele de drum 3, 4 și 5. Acestea auvizat extinderea rețelei stradale din cartierpentru accesul la locuințe deja construite, darși la noi loturi prevăzute pe acest amplasa-ment conform Planului de Urbanism Zonalaprobat. În această etapă au fost realizatetronsoanele de drum 3 și 4 și 5 inclusiv par-cări, trotuare, accese și au fost amenajate zo-nele verzi dintre borduri și trotuare. Deasemenea, au fost montate dispozitivele de co-lectare și scurgere a apelor pluviale și a fostrealizată semnalizarea rutieră atât prin mar-caje rutiere longitudinale și transversale cât șiprin indicatoare rutiere. În cursul zilei de 30octombrie 2018 a avut loc recepția.  În anii ur-mători vom continua dezvoltarea zonei.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Realizarea tronsoanelor de drum 3, 4 și 5 din noul cartier Militari

Starea trotuarelor din mu-nicipiul Lugoj a fost până înanul 2008 una dezastruoasă.O mare parte din cele asfal-tate erau deteriorate, altelefiind practic inexsistente, tro-tuare pavate nu existau. Înaceste condiții circulația pie-tonilor era foarte mult în-greunată. De atunci, an de anam desfășurat un program delucrări de reabilitare a trotua-relor. În toată zona centrală aorașului, inclusiv pe falezarâului Timiș am hotărât sădalăm trotuarele și aleile deacces. Pe celelate străzi amreabilitat trotuarele prin as-faltare.  De asemenea, aleileparcurilor din municipiu seprezentau într-o stare pre-cară. Astfel, în programulanual de reabilitare a trotua-relor prin dalare am introdusși refacerea aleilor din parcu-rile lugojene. Până în prezentau fost dalate integral aleile

din Parcul George Enescu,Parcul Copiilor, Parcul Poștei.În anul 2018, în cadrul aces-tui program Au fost reabili-tate prin dalare două aleicentrale din Parcul Gării. S-adecapat, s-a pregătit stratulsuport și s-au montat bor-duri, după care aleile au fostpavate. Pavajele însumează osuprafață de 1.100 mp. Înacest an în program este in-clusă dalarea aleilor perime-trale ale acestui parc urmând

ca în anii ce vin să intervenimcu dalarea aleilor din ParculȘtrand.  De asemenea, în anul2018 au continuat și lucrărilede reabilitare prin asfaltare atrotuarelor din oraș. Au fostfinalizate lucrările pe străzileGhe. Barițiu, Ghiocelului șiGh. Șincai pe o suprafață to-tală de 2.750 mp. În acest anvor fi reabilitate prin asfal-tare trotuarele de pe străzile:Mărășești, Păun Pincio,Mureșului, Rozelor, D. Gherea,Dunării, B.P. Hașdeu, A.Mureșan, N. Pongratz, I. Ne-culce, Eftimie Murgu, Victo-riei, Independenței, Bobâlneiși Pandurilor. În total se vaașterne asfalt pe o suprafațăde 12.000 mp și se va montabordură mare pe o lungimetotală de 4.500 m și bordurămică pe 2.800 m.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Programul de modernizare a trotuarelor și aleilor

Una dintre cele mai impor-tante priorități ale noastre o re-prezintă îmbunătățirea continuăa zestrei edilitare și moderniza-rea orașului. Pentru a abordaîntr-un mod temeinic, eficient șidurabil toată problematica refe-ritoare la transportul în munici-piu și pentru crearea unui mediuurban durabil am elaborat înanul 2015 Planul de MobilitateUrbană Durabilă a MunicipiuluiLugoj, o documentație care răs-punde nevoilor în continuăcreștere privind mobilitatea șiaccesibilitatea. De asemenea, amrămas consecvent ideii de atransforma radical spațiile dinzonele cu blocuri de locuințăpentru o dezvoltare armonioasăși sănătoasă a zonei urbane, con-tribuind astfel la creștereacalității vieții locuitorilor. În ulti-mii ani a crescut mult numărulautoturismelor din oraș, iar lo-curile de parcare sunt insufi-ciente.  An de an am căutat prin

proiecte de sistematizare urbanăsă găsim o rezolvare acestei pro-blematici. În anul 2018 am inter-venit în acest sens în douăcartiere ale orașului. În cartierulMicro III, în zona blocurilor 24-25 și 45-49 au fost amenajateparcările, accesele la blocuri și

realizat sistemul de scurgere aapelor pluviale. Au fost amena-jate spațiile verzi rămase. Înzona blocurilor 24-25 au fostamenajate 42 de locuri de par-care pe o suprafață de 673 mp,iar în zona blocurilor 45-49 amamenajat 47 de parcări pe osuprafață de 890 mp. Pe parcur-sul anului 2018 a fost finalizat șilotul 2 al proiectului de sistema-tizare a cartierului Timi-șoarei110 proiect care în anul 2017 afost finalizat pe loturile 1, 3 și 4.Au fost reabilitate drumurile,trotuarele și parcările din zonă,au fost executate marcajele ru-tiere și amenajate spațiile verzi.Au fost asfaltate drumurile pe olungime de 351 m, în total 2.280mp, trotuare pe cca 557 mp, aufost amenajate 68 de locuri deparcare și refăcute spațiile verzipe cca 600 mp.

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
Proiecte de sistematizare urbană în cartierele

Micro III și Timișoarei 110
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Consider că zestrea edilitară a orașului me-rită să fie îngrijită și de ea să se poată bucurași generațiile viitoare. Pentru a cinstimoștenirea culturală lăsată nouă de iluștrii
înaintași am hotărât modernizarea TeatruluiMunicipal „Traian Grozăvescu”. Am consideratrestaurarea interiorului o obligație moralăfață de trecutul cultural al acestui așezământ

care a făcut cinste orașului de-a lungul a maibine de un secol. Am reușit astfel un prim pasîn planul nostru de a moderniza această clă-dire chiar în anul în care aniversam 115 anide existență a sa prin modernizarea interio-rului fără partea de la balcon. Ne-am propussă desfășurăm și în anii următori o seamă deactivități menite să asigure bunul mers alinstituției pe viitor. După ce, pe parcursul anu-lui 2016 am desfășurat lucrări de moderni-zare a scenei, cortinei, a cabinelor de machiajși a grupurilor sanitare aferente de la parterulclădirii anexe, am continuat modernizările șiîn anul 2017. Astfel, începând cu luna octom-brie am demarat lucrări de reabilitare a părțiide la balcon. A fost refăcută structura trepte-lor, a fost înălțată toată partea de sus cu circa40 de cm pentru a oferi spectatorilor de la bal-con vizibilitate la scenă. S-a montat mochetaspecială de trafic intens la standarde actualepentru săli de spectacol. S-au montat în parteacentrală a balconului 52 de scaune, identicecu cele din partea de jos. În anul 2018 au con-tinuat lucrările. Au fost finalizate părțile late-rale ale balconului, sub formă de lojă. S-aurefăcut balustradele lojelor laterale de la bal-con. S-au montat lumini pentru facilitarea ac-cesului în zona balconului în condiții desemiobscuritate. În prezent, la balcon sunt 74de locuri care asigură vizibilitate optimă lascenă rezolvându-se problema existentă cândmai puțin de jumătate din locurile de la bal-con ofereau vizibilitate spre scenă. Tot în anul2018 s-au finalizat și lucrările de modernizarea celor 4 cabine de machiaj de la etajul unuîmpreună cu grupurile sanitare aferente și aufost mobilate cu module de machiaj moderne.S-au reabilitat grupurile sanitare aferente ca-

binelor de machiaj de la etajul unu, fiecaregrup sanitar dispunând și de o baie. A fost, deasemenea, modernizat holul de la etajul unua din zona cabinelor, pardoseala a fost placatăcu gresie și a fost modernizat sistemul de ilu-minat.

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
Noi lucrări de modernizare la Teatrul Municipal Traian Grozavescu

Pentru că în toți acești aniîn care am fost în frunteaadministrației lugojene amdesfășurat lucrări deinvestiții în toate cartierelemunicipiului, în parcurile dinoraș la drumuri și trotuare,am considerat absolut nece-sare lucrări de întreținere pe-riodice a spațiilor verzi, aparcurilor și a copacilor aflațipe domeniul public de pe în-treg teritoriul orașului. Înanul 2018 am desfășurat înacest sens ample lucrări prinServiciul de Sere și SpațiiVerzi. Au fost reamenajatepeisagistic trei sensuri girato-rii din oraș, respectiv cele depe strada Ep. Dr. Ion Bălan,Str C. Wallish și str. Primăve-rii.  În cartiere au fostdesfășurate lucrări de sezonla spațiile verzi.  Au fost efec-

tuate lucrări de toaletare acopacilor unde a fost cazul.Una din cele mai importantelucrări desfășurate pe parcur-sul anului 2018 a constituit-orefacerea spațiilor verzi dinparcul „George Enescu”. Aufost efectuate lucrări amplecare au vizat reabilitareacompletă a spațiilor verzi dinparc care s-au degradat de-alungul anilor și cu prilejul lu-crărilor de modernizare com-pletă a aleilor din parc. Toatespațiile verzi au fost arate șis-au efectuat lucrări deîngrășare a solului fiind utili-zat îngrășământ organic. Aurmat mărunțirea pământu-lui, nivelarea și însămânțareacu gazon. Două zone din parcau fost amenajate cu flori desezon. A fost adus nisip finpentru a fi întins la locurile de

joacă pentru copii. Actuala re-facere a spațiilor verzi dinparcul George Enescu com-pletează lucrările de moder-nizare a aleilor parculuidesfășurate în anul 2017, do-tarea cu mobilier urban(bănci și coșuri de gunoi) șiinstalarea noilor ansambluride joacă pentru copii. Astfel,această zonă de agrement șirecreere care atrage zilnicfoarte mulți lugojeni a căpă-tat o nouă înfățișare. În sezo-nul de toamnă Serviciul Sereși Spații Verzi s-a ocupat dereamenajarea peisagistică afântânii din piața Josif Con-stantin Drăgan. De asemenea,s-au desfășurat în oraș lucrăride plantare a florilor și plan-telor de toamnă precum și abulbilor de lalele care înflo-resc primăvara.

LUGOJUL, UN ORAȘ MAI FRUMOS, MAI CURAT
Lucrări de întreținere a parcurilor și spațiilor

verzi din municipiu

În fiecare din ultimii ani amdesfășurat lucrări de reabilitarea parcurilor din oraș prin refa-cerea aleilor și intervenții laspațiile verzi. Pentru ca parcu-rile să capete o imagine cu ade-vărat nouă și îngrijită, an de an
am hotărât să completăm mo-bilierul urban, să reparăm ceeace poate fi reparat din mobilie-rul urban existent, respectivbănci, coșuri de gunoi, foișoare.Au fost, de asemenea,achiziționate 40 de bănci și 30

de coșuri de gunoi care au fostmontate o parte în parcul Gării,pe cele 2 alei reabilitate și oparte în parcul Ștrand. De ase-menea, am urmărit permanent,prin angajații Biroului Tehnicdin primărie, starea ansamblu-rilor de jocuri pentru copii dinparcurile și din cartiereleorașului  pentru ca acestea sănu prezinte pericol pentru co-piii care le folosesc.  Astfel, amachiziționat ca piese de schimbîn 2018, 15 tobogane drepte și8 bucăți scaun plus lanț care le-au înlocuit pe cele deteriorate.În plus am achiziționat 4 noicomplexe de jocuri pentru copiicare au fost amplasate dupăcum urmează: în cartierul CotuMic la troiță, în cartierul MicroI, în cartierul Stadion în apro-pierea blocurilor ANL și în car-tierul Timișorii 110.

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
Noi ansambluri de jocuri pentru copii instalate

în oraș,reparații și înlocuire mobilier stradal
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Una din preocupările noastre importantea constituit-o realizarea de investiții laobiective care să ofere lugojenilorposibilități decente și normale de petrecerea timpului liber prin activități culturalesportive sau de agrement. Astfel, de-a lungultimpului am construit în cartiere terenuri desport cu gazon sintetic, am instalat aparatede fitness în aer liber, foișoare, am moderni-zat cinematograful, am făcut lucrări de rea-bilitare a interiorului teatrului și multealtele. Pentru că în municipiul Lugoj a exis-tat în trecut un Ștrand Municipal care de-alungul anilor și administrațiilor trecuteajunsese în paragină am hotărât să moder-nizăm fostul ștrand printr-un proiect de rea-lizare a unei baze de agrement complet noiși la standarde actuale. Doream astfel să ofe-rim cetățenilor o alternativă la tradiționalaieșire pe malul Timișului sau la deplasareaîn alte localități în acest scop. Am depășit

primele obstacole, și în anul 2012 am dema-rat lucrările. Din motive obiective care audepins exclusiv de proiectant și constructorlucrările au fost întrerupte o perioadă de doiani. În anul 2017 am reluat din plin lucrărilela acest obiectiv. Începând cu luna aprilie aanului 2018 au continuat lucrările la proiec-tul de reabilitare a Ștrandului Municipal, lu-crări desfășurate concomitent cu cele de laamenajarea bazinului cu tobogan, obiectivaflat de asemenea în incinta bazei de agre-ment Ștrand. În data de 31 octombrie au fostfinalizate lucrările la Ștrand și a avut locrecepția. Complexul cuprinde un bazin deagrement pentru adulți (34,5x17 m), cuadâncime 1-1,5m, un bazin de sărituri (17x8m), cu adâncimea apei de 3,4 m, un bazin deagrement pentru copii, două jacuzzi, un râuartificial care înconjoară cele două bazinemari, saune, dușuri exterioare, vestiare. Deasemenea, complexul include  terenuri de

sport (de baschet, de minifotbal și de tenis)dotate cu instalație de nocturnă, și spații co-merciale (2 baruri cu terasă). Mobilierul afe- rent a fost deja achiziționat și depozitat.Ștrandul Municipal va fi dat în folosință anulacesta la data de 1 Mai.

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
Lucrările de modernizare a Ștrandului Municipal au fost finalizate

Una din cele mai importantepriorități ale mele o repre-zintă atragerea de fonduri eu-ropene nerambursabile prinelaborarea de proiecteînsoțite de documentațiileaferente. Prin intermediul Bi-roului Management ProiectePrograme din cadrul primă-riei avem în implementare înacest moment patru proiectede acest tip.  În afara de aces-tea au mai fost depuse 5 pro-iecte dintre care 4 se află înfaza de evaluare și unul a fostcâștigat și se află în acest mo-ment în faza de contractare.La data de 15 ianuarie 2019situația proiectelor cufinanțare europeană neram-bursabilă la Primăria Munici-piului Lugoj era următoarea: A. Proiecte câștigate, aflate înimplementare1.Strategia de Dezvoltare Lo-cală pentru 3 zone defavori-zate din municipiul Lugoj- finanțare obținută:5.525.000 Euro2.Proiect privind implemen-tarea Sistemului de Manage-ment al Calității înadministrația lugojeană.- valoarea totală a proiectuluieste de 290.435,85 lei, 

- 284.627,13 lei estefinanțarea neram-bursabilă- 5.808,72 lei contribuția pro-prie a Municipiului Lugoj3. Proiectul educativ ”Spuneprezent! Viitorul se învață lașcoală!” - buget Municipiul Lugoj:267.547 lei- contribuție proprie:5.350,96 lei4. Proiect de funcționare pen-tru Grupul de Acțiune Locală(GAL)- valoare totală proiect:1.186.387,50 lei din care1.127.068,13 lei fonduri eu-ropene și 59.319,38 lei sumăde la Bugetul de Stat.B. Proiecte depuse, aflate înevaluare1. Proiect privind cumpăra-

rea a 9 autobuze electrice(Municipiul Lugoj, este parte-ner la un proiect național)POR, Axa 4 (vor fi cumparate9 autobuze electrice, treistații de încărcare rapidă, 9stații de încărcare lentă)- valoare proiect: 20.645.000lei 2. Proiect privind realizareaunui Centru CulturalMultifuncțional la fosta ca-zarmă de pe strada Banatului.POR, Axa 13- Buget proiect: 23.205.672lei- Contribuție proprie Munici-piul Lugoj: 464.113 lei4. Proiect pentru construcțiaunei noi săli de sport la Cole-giul Tehnic Valeriu BraniștePOR, Axa 10- Buget proiect: 6.550.997 leiC. Proiecte câștigate, aflate înfaza de contractare1. Proiect privind realizareaGhișeului Unic la PrimăriaMunicipiului Lugoj POCA, Axa1- Buget proiect: 3.999.951 lei- Contribuție proprie Munici-piul Lugoj: 79.987 lei

Proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă

Una din prioritățile mele înfuncția de primar al municipiu-lui a constituit-o dezvoltarea ur-banistică a Lugojului. De-alungul timpului am promovat oseamă de proiecte de sistemati-zare a unor zone diverse dinoraș. Am considerat că dezvolta-rea economică a orașului im-pune modernizarea tuturorzonelor publice. Încă din anul2008 am intervenit în fiecare

cartier cu diverse proiecte careau însemnat modernizări dedrumuri, parcări, spații verzi, te-renuri de sport, ansambluri dejocuri pentru copii, foișoare șispații pentru recreere și petre-cerea timpului liber. An de anam desfășurat astfel de proiectecare au schimbat fața orașului.Un astfel de proiect derulat în2018 a vizat sistematizarea ur-bană a zonei străzilor D. Bolinti-

neanu - I.D. Suciu – D. Cantemir.În cartierul Balta Lată am finali-zat în anii trecuți o serie de pro-iecte de modernizare a străzilorși trotuarelor astfel încât proble-mele de acest fel au fost rezol-vate în cea mai mare parte.Rămăsese de modernizataceastă zonă situată la intrareaîn cartier. Cu acest prilej au fostderulate lucrări de reabilitare aparcului și a parcării din apro-piere. Au fost refăcute toatealeile din interiorul parculuiunde a fost turnat un asfalt deculoare roșie. S-a intervenit și laaleile perimetrale care au fostbetonate. În vederea amenajăriispațiilor verzi, s-a așternut unstrat de pământ vegetal și s-afăcut însămânțarea cu gazon. Afost asfaltată și parcarea din fațaBisericii Penticostale. La final aufost instalate mobilierul urban(bănci și coșuri de gunoi) și uncomplex de jocuri pentru copii.

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
Proiect de sistematizare urbană a zonei străzilor

D. Bolintineanu - I.D. Suciu – D. Cantemir
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În data de 23 mai 2018, laTeatrul „Traian Grozăvescu”a avut loc festivitatea deacordare a burselor munici-pale pentru semestrul I alanului școlar 2017-2018. Înfuncție de specificul activi-tăților extra-curricularedesfășurate de elevi, burselemunicipale sunt divizate îndouă categorii – burse mu-nicipale civic-culturale șiburse municipale sportive,fiecare dintre acestea avândcâte trei subcategorii: de ex-celență - în valoare de 100lei/lună, de performanță -în valoare de 75 lei/lună șide merit - în valoare de 50lei/lună. Elevii înscriși înprogram au optat pentru ca-tegoria de bursă, iar depar-tajarea lor pe subcategoriis-a realizat pe baza notei fi-nale obținute, conform unui

algoritm de calcul, din per-formanțele educaționale șiactivitatea extracurriculară.Primăria Lugoj a aprobatpentru semestrul I acorda-rea următoarelor categoriide burse municipale: 45 deburse civic-culturale, dincare 15 burse de excelență,15 burse de performanță,15 burse de merit, respectiv27 de burse sportive, dincare 13 burse de excelență,13 burse de performanță șio bursă de merit. Suma to-tală alocată burselor muni-cipale pentru semestrul I alanului școlar 2017-2018 afost de 28.500 lei, din care16.875 lei pentru burselemunicipale civic-culturale și11.625 lei pentru burselemunicipale sportive. Pro-gramul privind bursele mu-nicipale pentru semestrul al

II -lea al anului școlar 2017-2018, a fost continuat, astfelcă în data de 12 decembrie2018, la Teatrul „TraianGrozăvescu” a avut loc festi-vitatea de acordare a sume-lor cuvenite. Primăria Lugoja aprobat acordarea urmă-toarelor burse municipale:43 de burse civic-culturale,din care 14 burse de exce-lență, 14 burse de perfor-manță, 15 burse de merit,respectiv 27 de burse spor-tive, din care 13 burse deexcelență, 13 burse de per-formanță și o bursă demerit. Suma totală alocatăburselor municipale pentrusemestrul II a fost de 27.625lei, din care 16.000 lei pen-tru bursele municipalecivic-culturale și 11.625 leipentru bursele municipalesportive.

EDUCAȚIE
Bursele municipale 

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului,în ziua de 31 mai, în colaborare cu Clubul Co-piilor și cu școlile și grădinițele din oraș am or-ganizat un program  foarte variat ce a cuprinso serie de manifestări dedicate celor mici. Aminvitat toți copiii din orașul nostru să ia partela aceste evenimente dedicate lor. Manifestă-rile s-au desfășurat joi, 31 mai 2018 , cândîntre orele 11-14 pentru 3 ore, Parcul GeorgeEnescu s-a transformat într-un spațiu al dis-tracției cu numeroase provocări și surprize.Peste 250 de elevi, profesori și voluntari re-prezentanți ai mai multor instituții și asociațiicare au ca activitate principală educația nonformală (Clubul Copiilor Lugoj, AsociațiaSmart Kreativ, Asociația FOA, Asociația Pro-Baschet, Centrul Educativ Socio Sanitar „Sf.Ioana Antida") și ai sponsorului Autoliv Roma-

nia SRL au oferit  câteva ore de distracție,energie și talent  cu ocazia „Zilei Internaționalea copilului”. Pe aleile parcului sau la umbra ar-borilor au fost răspândite mai multe atelierela care copiii au participat activ: pictură pefață, desene pe asfalt, jocuri sportive, dans șiaerobic, micii meșteri, ateliere muzicale, expe-rimente științifice, teatru interactiv, ateliere decreație artistică, trasee aplicate. Printre alteleau avut loc: un spectacol artistic susținut deelevii de la Clubul Copiilor Lugoj, Centrul Edu-cativ Socio Sanitar „Sf. Ioana Antida" și școalaKölcsey Ferenc Általános TörökszentmiklósUngaria, un spectacol de teatru interactiv "Albăca zăpada și mai mulți pitici" cu actoriprofesioniști de la asociația „Degetu΄mic"Timișoara și un spectacol artistic susținut decopiii îndrumați de FOA. De asemenea, la ma-

nifestare au participat membri aiDetașamentului de Pompieri Lugoj care aucaptat atenția copiilor prezentându-le aces-tora unul dintre utilajele lor de intervenție.Primăria Municipiului Lugoj și Consiliul Localal Municipiului Lugoj au sprijinit financiar
aceste manifestări. Sprijinim în continuareasemenea manifestări care au un mare succesîn rândul celor mici prevăzând și în acest an înbugetul local sume pentru Clubul Copiilor,instituție prin care vom organiza manifestărilede Ziua Copilului.

PENTRU COPII ŞI TINERI
Manifestări cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului

Tânăra generație estesperanța noastră pentruziua de mâine. De aceea,munca extraordinară deformare pe care odesfășoară an de an dascăliilugojeni dă roade și din rân-dul elevilor se ridică cei maibuni. Ei sunt elitele noastre,schimbul nostru de mâine,ei vor duce mai departefaima orașului nostru, eisunt garanția progresuluipe care îl va înregistra Lu-gojul în viitor. De aceea, am

considerat întotdeauna fi-resc să premiem eforturileacestor copii de excepție.Avem grijă să prevedem înfiecare an în bugetul muni-cipiului sume prin care să-ipremiem pentru rezultateledeosebite la fazele supe-rioare ale olimpiadelorșcolare. Pentru că eu însumiam fost dascăl înînvățământul lugojean șicunosc bine munca pe careo depun profesorii lugojeniai căror elevi obțin rezul-

tate de excepție consider fi-resc să răsplătim pe măsurăși munca oamenilor de lacatedră. Astfel marți, 19 de-cembrie, la Teatrul Munici-pal „Traian Grozavescu”, amfăcut  tradiționala premiereanuală a  elevilor olimpici șia dascălilor care i-au pregă-tit. Au fost premiați 96 eleviși 62 de profesori. Sumeletotale destinate premieriiau fost 28.600 lei pentruelevi și 9.870 lei pentruprofesori. 

EDUCAȚIE
Premierea elevilor olimpici 

şi a profesorilor îndrumători
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În perioada 1 ianuarie – 31 iulie2018, Direcția Poliția Locală afuncționat cu un efectiv format din 41angajați, iar din 1 august până în 31 de-cembrie 2018 cu 40 de angajați. În pe-rioada ianuarie-martie și începând dinluna decembrie, agenții Poliției Localeau asigurat paza și buna desfășurare aactivității patinoarului deschis în parculGeorge Enescu, activitate încheiată fărăevenimente deosebite. Începând dinluna iunie, agenții Poliției Locale au asi-gurat paza și buna desfășurare aactivității Orășelului Copiilor deschis înparcul George Enescu, care a înlocuitpatinoarul, activitate în care nu au fostînregistrate evenimente. De asemenea,au asigurat paza și buna desfășurare aactivității la locul de joacă amenajatpentru copii în fosta locație Concordia.Polițiștii locali, singuri sau împreună cucelelalte instituții abilitate ale statului,au  asigurat menținerea ordinii șisiguranței publice cu ocazia manifestă-rilor culturale și religioase de pe raza

orașului, ocazii la care s-a asigurat, atâtperimetrul în care aceste acțiuni s-audesfășurat, cât și asigurarea deplasăriiîn condiții de siguranță a unor coloanepe partea carosabilă. Aceste activități s-au desfășurat fără a se fi înregistrat eve-nimente deosebite. Pe parcursul anului2018, Direcția Poliția Locală a asiguratdesfășurarea competițiilor sportive aleclubului C.S.M. Lugoj. Astfel, agențiiPoliției Locale au participat la toate jo-curile de fotbal, lupte, volei, gimnastică,etc., asigurând buna desfășurare a aces-tora, toate încheindu-se fără incidente.De asemenea, s-a derulat acțiunea dedepistare, identificare și monitorizare apersoanelor fără adăpost, fiind întoc-mită o bază de date cu aceste persoane.În activitatea serviciului, înpermanență, sunt asigurate posturiledispuse de către Consiliul Local Lugoj,respectiv: din Piața agroalimentarăTimișul, cel de pază de la Baza SportivăȘtrand și cel de la Orășelul Copiilor dinparcul George Enescu. Direcția Poliția

Locală a asigurat totodată, zilnic, trans-portul valorilor efectuat de PrimăriaMunicipiului Lugoj. Pe baza graficuluizilnic de serviciu, al Protocolului de co-laborare cu Poliția Municipiului Lugoj,agenții Poliției Locale efectuează patru-lări în posturile stabilite prin Planul deOrdine Publică al Municipiului Lugoj,aceștia având o bună colaborare cuasociațiile de proprietari precum și cucetățenii, constatând și sancționândabaterile legale observate. În perioada01 ianuarie – 31 decembrie 2018,agenții Poliției Locale au aplicat unnumăr de 1.573 de sancțiuni din care760 de avertismente scrise și 813  deamenzi, în cuantum de 256.895 lei. Peparcursul întregului an 2018, DirecțiaPoliția Locală, prin Biroul Dispecerat șiIntervenție, a răspuns prompt și asoluționat un număr de 492 sesizări te-lefonice și apeluri pe linia specială gra-tuită TEL VERDE și 65 sesizări scrise. Averificat activitatea comercială a agen-ților economici și a persoanelor fizicecare își desfășoară activitatea în Muni-cipiul Lugoj. Împreună cu lucrătorii Bi-roului de Investigare a Fraudelor șilucrătorii Biroului Ordine Publică dincadrul Poliției Municipiului Lugoj s-auefectuat  un număr de 4 acțiuni comunepe linia prevenirii și combaterii activi-tăților de evaziune fiscală, a activitățilorde comerț ilegal cu produse alimentareși nealimentare și verificarea activități-lor de alimentație publică, precum șicomercializarea mărfurilor agroali-mentare în Piața "Timișul".

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Ordinea publică şi Poliţia Locală Lugoj

Și pe parcursul anului 2018 amavut un dialog direct cu cetățeniiorașului în cadrul programului săp-tămânal de audiențe. La acest modde comunicare au apelat cei care audorit să se adreseze pe cale oficialăconducerii Primăriei. Activitatea deasigurare a audiențelor s-a realizatconform programului de audiențestabilit, respectiv: - luni ora 8.30 –10.30 - înscriere -  miercuri ora15.00 – audiențe. Programului deaudiențe i s-a asigurat publicitateaprin afișarea la sediul instituției, in-serarea lui pe pagina de internet(www.primarialugoj.ro), publicareîn “Monitorul de Lugoj” și mass-media. În cursul anului 2018 s-auprezentat în audiență un număr de87 persoane. Problemele prezen-tate de cetățeni la audiențe s-au re-ferit la: - imposibilitatea achităriitaxelor și impozitelor, a facturilor caurmare a veniturilor reduse; - ne-

înțelegeri între vecini (construcțiineautorizate, tulburare liniște,deținere animale); - acordare ajutor social; - acor-duri pentru diverse lucrări la im-obile; - fond funciar: - luare măsuriridicare deșeuri menajere, etc.Funcționarii biroului au întocmitnote de audiență pentru fiecarepersoană care a participat la au-diențe, care ulterior, au fost trans-mise spre soluționarecompartimentelor de specialitate.În condițiile în care solicitarea deaudiență nu se înscria în aria decompetență a Primăriei Municipiu-lui Lugoj, cetățenii au fost consiliațiși îndrumați să se adreseze institu-țiilor competente pentru rezolva-rea cererii lor. Pe tot parcursulaudiențelor am acordat lămuriricetățenilor și am luat măsurile le-gale necesare soluționării proble-melor prezentate.

ÎN DIALOG CU CETĂŢENII
Audienţe

Încă o manifestare de prestigiu a reușit săse impună în peisajul cultural local prin ală-turarea unor evenimente diverse, dar avândîn comun actul artistic de calitate. Este vorbade Festivalul Lugoj Clasic, manifestare artis-tică de ținută care a ajuns în 2018 la cea de-aIII-a ediție.  Manifestarea a fost posibilă cusprijinul finaciar al Primăriei MunicipiuluiLugoj, al Casei de Cultură Lugoj și al Consiliu-lui Județean Timiș. Ințiatoarea evenimentului,Mezzosoprana Aura Twarowska, solistă aOperei de Stat din Viena, Cetățean de Onoareal Municipiului Lugoj, ca director artistic alfestivalului,  a menținut și pentru ediția dinacest an,  structura de la primele două edițiialăturând pe parcursul a mai bine de două

săptămâni 16 evenimente diverse. În 2018festivalul s-a desfășurat sub egida Centenaru-lui Marii Uniri. Aura Twarowska a adresat lu-gojenilor o invitație emoționantă: „Vă invit săvă alăturați mie și, împreună, prin muzică, pic-tură, fotografie, carte, teatru, modă și dans, săsărbătorim  100 de ani de istorie - un secol deartă,  la cea de a III-a ediție a FestivalulInternațional Lugoj Clasic.”  În afară definanțare, am pus la dispoziție și o serie despații de desfășurare pentru o parte din eve-nimentele din cadrul festivalului, respectivCasa Bredicenilor, Teatrul Municipal TraianGrozăvescu, Cinema Bela Lugosi, Muzeul deIstorie și Etnografie. Un eveniment s-adesfășurat într-o instituție de învățământ, res-

pectiv Școala de Muzică Filaret Barbu, iar ce-lelalte în diverse lăcașuri de cult din munici-piu: Sinagoga Neologă, CatedralaGreco-Catolică, Biserica Baptistă Harul și Bi-serica Reformată. Între 25 mai și 13 iunie2018, Lugojul a găzduit manifestări artisticede înaltă ținută care s-au bucurat de o bine-meritată apreciere în rândul publicului. Uneveniment s-a desfășurat în aer liber pe Podulde Fier care a fost cinstit ca simbol importantal orașului nostru. Timp de trei săptămâni,Lugojul a găzduit manifestări artistice de în-altă ținută care s-au bucurat de o binemeri-tată apreciere în rândul publicului. Astfel, deevenimente duc cu cinste mai departe tradițiaculturală a orașului  și ne oferă speranța căLugojul va păstra aura cu care l-au acoperitiluștrii înaintași, o contribuție importantăavând marea noastră artistă Aura Twarowska.

CULTURĂ
Festivalul Lugoj Clasic, ediția a III-a



martie 2019RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ 2018RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ 2018

Aspectul orașului a fost unadin prioritățile programului cucare m-am prezentat în fața lu-gojenilor.  Orașul are o zestreedilitară importantă și am cău-tat să facem toate demersurilelegale pentru a reabilita câtmai multe clădiri a căror va-loare arhitecturală conferăidentitate Lugojului. Din pă-cate administrația nu poate in-terveni la marea majoritate aclădirilor din oraș deoareceacestea sunt în proprietate pri-vată și legea nu permitefinanțarea unor astfel de lu-crări. Ne-am concentrat însăpe reabilitarea fațadelor șiuneori chiar a întregii clădiri laimobile aflate în proprietateaMunicipiului Lugoj. Am dat ofață nouă clădirii PrimărieiMunicipiului Lugoj, a Bibliote-cii Municipale, a celei în careîși are sediul Poliția Munici-

pală. În cursul anului 2017,alte două clădiri din Piața J.C.Drăgan au intrat în programulnostru de reabilitare. Estevorba de imobilele situate lanumerele 5 și 6, ambele aflateîn proprietatea municipiuluiLugoj, cel de la numărul 6 do-bândind mai recent acest sta-tut în urma demersurilornoastre. Ca și clădirea Polițieimunicipale cu care acestedouă imobile se învecinează,acestea fac parte din CentrulIstoric al municipiului, din An-samblul urban Piața J.C. Dră-gan, încadrat în listamonumentelor istorice din Ro-mânia. Pentru clădirea de la nr.5 am elaborat un proiect dereabilitare completă urmândsă funcționeze ca sediu al Ser-viciului Public Comunitar pen-tru Evidența Persoanelor. Peparcursul anului 2018 a fost

demarat un proiect importantde reabilitare a unei clădiricare aparține MunicipiuluiLugoj. Este vorba de clădireafostei cazarme de pe stradaBanatului, nr. 8 A, acolo undese va amenaja noul sediu alDirecției de Asistență SocialăComunitară Lugoj. A fost înlo-cuit în totalitate acoperișul,  înpartea din spate a acestuiafiind prevăzut în proiect un lu-minator.  A fost reabilitatăfațada clădirii, urmând ca înacest an să fie montate feres-trele. A fost refăcută instalațiaelectrică și de asemenea, rea-bilitată instalația de apă și ca-nalizare. Interiorul a fostdecapat, s-au executat lucrăride recomparti-mentare, lu-crări la pardoseli și finisaje. Deasemenea, au fost executate lu-crări la casa liftului. Lucrărilecontinuă și în acest an.

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
Reabilitarea clădirii fostei cazarme

de pe strada Banatului

Am fost consecvent cu inițiativa de a oferi lu-gojenilor transport gratuit pe mijloacele detransport în comun și am dovedit acest faptprin menținerea acestei facilități și în cursulanului 2018. Numărul persoanelor care au ape-lat la transportul în comun gratuit pe teritoriulmunicipiului  pe mijloacele de transport alemunicipalității în anul 2018 s-a menținut lacote ridicate. Astfel, pe parcursul anului 2018în orașul nostru au apelat la transportul gratuitun număr de 227.894 de călători. Numărul decălători pe lunile anului se prezintă astfel: ia-nuarie - 19.281, februarie - 21.362,  martie –

27.432, aprilie - 17.357, mai - 24.045, iunie -13.443, iulie - 10.121, august - 8.470, septem-brie - 19.345, octombrie - 25.458, noiembrie -25.236, decembrie - 16.254. În anul 2018, amcontinuat demersurile punerii unor baze dura-bile pentru întregul transport în municipiu.Astfel, Municipiul Lugoj este partener la un pro-iect național care se derulează prin ProgramulOperațional Regional, Axa 4, proiect care pre-vede cumpărarea a 9 autobuze electrice, treistații de încărcare rapidă, 9 stații de încărcarelentă. Valoarea proiectului pentru MunicipiulLugoj: 20.645.000 lei.

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Transportul în comun gratuit Prin intermediul Direcțieide Asistență Socială Comuni-tară am continuat și în anul2018 acțiunea de acordare apremiilor de fidelitate pentrucuplurile care au împlinit 50de ani de căsătorie și a pre-miilor de excelență pentrupersoanele care au împlinit90 de ani de viață. Aceastăactivitate am derulat-o în trei

etape,  toate aceste eveni-mente având loc în Sala Roșiea Cinematografului Bela Lu-gosi. Într-o primă etapădesfășurată în cursul luniiaprilie am acordat premii defidelitate pentru un numărde 10 cupluri și premii deexcelență pentru 8 persoane.În cursul lunii august amdesfășurat a doua etapă, oca-

zie cu care au fost premiate16 cupluri care au împlinit 50de ani de căsătorie și 15 per-soane în vârstă de peste 90de ani. Marți, 11 decembrie2018 am desfășurat cea de-atreia etapă, când au fost pre-miate 21 cupluri care au îm-plinit 50 de ani de căsătorieși 16 persoane în vârstă depeste 90 de ani. 

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ
Premii de fidelitate și de excelență

pentru seniorii municipiului 

Când am gândit strategiade dezvoltare a municipiuluiLugoj am ținut cont și de unaspect foarte important. Estevorba de renumele cultural alorașului nostru care este cu-noscut ca fiind „capitala cul-turală a Banatului”. Acestrenume este zestrea pe carene-au lăsat-o înaintașiinoștri, de aceea consider căeste o datorie de onoare dinpartea noastră să ducem maideparte tradiția culturală aorașului. Ca primar, am con-siderat important să asigu-răm baza materialăinstituțiilor culturale, pentrucă dintotdeauna Lugojul a datpersonalități culturale de re-nume. Am reabilitat astfel in-

teriorul Teatrului Municipal,am făcut din clădirea, aflatăîntr-o stare avansată de de-gradare a fostului cinemato-graf Victoria, un Cinema-tograf 3D modern. Am reabi-litat muzeul de istorie și Et-nografie, am adus în patri-moniul orașului casa în careau trăit Bredicenii, pe caream renovat-o și am introdus-o în circuitul cultural. Am re-novat fațada și am reparatacoperișul Bibliotecii Munici-pale și avem de pus în prac-tică proiectul de renovare aGaleriei Pro-Arte. Mă voi re-feri în continuare la clădireace adăpostește Școala de Arte„Remus Tașcău” care, de ase-menea, se afla în stadiu de

degradare. În ultima parte aanului 2017 demarau lucră-rile la proiectul de reabilitarea acestei clădiri. Pe parcursulanului 2018 lucrările au con-tinuat. A fost finalizată reabi-litarea acoperișului clădirii șia sistemului de colectare aapelor pluviale. De asemenea,au fost finalizate lucrările de re-facere a fațadei clădirii dinspretrotuar, inclusiv a înlocuirii fe-restrelor cu tâmplărie cu geamtermopan. În acest an lucrărilevor continua cu reabilitareagangului de la intrare și apoi afațadei dinspre curte, în am-bele situații cu înlocuirea ușilorși ferestrelor cu unele cu geamtermopan. Pe viitor clădirea vafi renovată și la interior. 

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
Reabilitarea clădirii Școlii de Arte

„Remus Tașcău”


