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La început de an mu-nicipalitatea pune la punctprogramul cu care va abordalucrările de investiții pe teri-toriul orașului. În strânsă le-gătură cu acest program seaflă elaborarea bugetului caresă asigure finanțarealucrărilor, activitate care a în-ceput încă din ultima lună aanului trecut și în care a fostimplicat tot executivul primă-riei. Investițiile sunt primaprioritate a administrației alcărei obiectiv este continuamodernizare a orașului. 
„Programul de

investiții pentru anul 2019 se
va axa pe două direcții. Prima
se referă la continuarea și fi-

nalizarea lucrărilor la obiec-
tive începute în anii trecuți. Voi
aminti aici cele două mari
obiective, Bazinul Acoperit și
Ștrandul Municipal. Ștrandul
este gata, lucrările au fost
recepționate, a fost
achiziționat mobilierul, este în
curs angajarea personalului și
în luna mai va fi dat în
folosință. Continuă tot în ca-
drul aceluiaș Complex de agre-
ment lucrările la Bazinul cu
tobogan și la sistematizarea
pe verticală a zonei de la intra-
rea în ștrand. Vom continua, de
asemenea, un alt proiect im-
portant demarat în anul tre-
cut. Este vorba de
sistematizarea zonei adia-

cente pieței agroalimentare
„Timișul”, proiect amplu, care
va schimba complet aspectul
zonei. Se vor asfalta drumurile,
vor fi amenajate parcări, se
vor reface trotuarele. De ase-
menea, vom continua lucrările
de introducere a noii rețele de
alimentare cu apă în munici-
piu și de branșare a populației
la noua rețea, precum și toate
programele anuale cum sunt
cele de asfaltare străzi, moder-
nizare trotuare, reparații
străzi,etc. 

În ceea ce privește
proiectele pe care le vom de-
mara în acest an, avem în ve-
dere refacerea stratului de
uzură pe străzile principale

ale orașului, proiect la care
documentația tehnică este fi-
nalizată, proiectul de sistema-
tizare a unei zone din Piața J.C
Drăgan, sistematizare a pieței
Primăverii (cartier Micro IV),
reabilitare a Galeriei Pro-Arte,
reabilitarea pasarelei CFR,
reabilitarea pasarelei pieto-
nale dintre Cotu Mic și str
Timișoarei și multe alte pro-
iecte pe care nu le voi aminti
aici.

Desigur suntem
preocupați și de punerea în
practică a unor importante
proiecte edilitare pentru zona
centrală a orașului care în pre-
zent depind de aprobarea
construcției noului pod peste

Timiș. Vom putea atunci să de-
marăm și proiectul de sistema-
tizare a zonei care include
platoul din fața Casei de Cul-
tură a Sindicatelor și moderni-
zarea centrului orașului de la
Podul de Fier până la strada
Bucegi. 

În acest an vom de-
mara, începând cu documen -
tațiile, proiectele de infra -
structură în cele trei zone de-
favorizate (cartier Herendești-
Bocșei, Măguri și Caștelă-Balta
Lată) cele mai importante
fiind cele de construire a 50 de
locuințe sociale în cartierul
Balta Lată, canalizare și
branșamente la canalizare
(cartier Herendești-Bocșei și

Măguri),amenajare zone pie-
tonale în cele trei zone, reabi-
litare școală și grădiniță
Măguri, Școala nr.1, Centru
comunitar integrat în
Caștelă-Balta Lată, spații de
joacă și terenuri de sport și
altele prevăzute în proiectul
cu Grupul de Acțiune Locală
(GAL) pentru care s-a apro-
bat o finațare de peste 5 mi-
lioane de euro. 

Am trecut în vedere
doar o parte din obiectivele de
investiții pe care dorim să le
abordăm în acest an, Lista de
investiții se află în această pe-
rioadă în curs de elaborare și
pe ea se vor regăsi și multe alte
lucrări pe care din lipsă de
spațiu nu le-am amintit aici.
După definitivarea bugetului
mă voi referi și la celelalte sec-
toare pe care le vom finanța în
acest an căutând să acoperim
cât mai judicios toate dome-
niile care depind de municipa-
litate.

În toată activitatea
pe care o desfășor în fruntea
administrației sunt profund
preocupat de toate proble-
mele orașului. În toți acești
ani am căutat să fac
administrație, nu m-a preo-
cupat deloc politica. De
aceea, nu am răspuns nicio-
dată la atacurile exclusiv cu
tentă politică deghizate în
preocupări pentru binele
orașului. Am mers inainte și
am continuat anual cu alte
și alte lucrări spre binele lu-
gojenilor. Așa vom proceda
și în acest an cu speranța că
vom reuși să ducem la bun
sfârșit tot ceea ce ne propu-
nem.” a declarat primarulFrancisc Boldea.

Investițiile în municipiu, principala prioritate
a administrației în anul 2019
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Se pot achita impozitele și taxele localeÎncepând cu data de 10.01.2019, se pot plăti impozitele şi taxele afe-rente anului 2019. Impozitele pe clădiri, terenuri, mijloace de transport seplătesc anual, în două rate egale. Pentru anul 2019 primul termen de plată este 31 martie, iar al doileatermen este 30 septembrie, inclusiv.Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloacede transport datorate pe întregul an de către contribuabili, până la primultermen de plată, se acordă o bonificaţie de 10%.Taxa pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a sta-tului, sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, dateîn folosinţă sau administrare, se plăteşte lunar, până în 25 a lunii următoarefiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului respectiv.Programul casieriei este următorul :
Luni, marți, joi, vineri 8:30 -  16:30
Miercuri 8:30 -  18:30Impozitele și taxele se pot plăti și on-line la adresa: www.ghiseul.ro.
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Ciprian Muntean 

Profesorul Nicolae Streian,veteran de război, a fost sărbă-torit la începutul lunii ianuarie,cu ocazia împlinirii venerabileivârste de  95 de ani, înconjuratde camarazii seniori din cadrulCentrului de zi pentru persoanevârstnice ,,Sfântul Nicolae”,printre aceștia numărându-seși câțiva foști elevi de-ai dum-nealui.Încă din anul 2006, de laînființarea Centrului de zi pen-tru persoane vârstnice ,,SfântulNicolae”, din cadrul Direcției deAsistență Socială ComunitarăLugoj  domnul profesor NicolaeStreian s-a alăturat grupului deseniori lugojeni, încredințat defaptul că activitatea susținută,socializarea și valorile morale,sunt căile către o viață împli-nită, trăită cumpătat, iar înain-tarea în vârstă nu trebuie săreprezinte o piedică în calea bu-curiei de a trăi.Născut la 4 ianuarie 1924, lapoalele Munților Poiana Ruscă,în Gladna Română, domnulprofesor Nicolae Streian pro-vine dintr-o familie numeroasă,cu  11 copii. După Şcoala Normală de În-vățători din Caransebeș, absol-vită ca șef de promoție, rămânepedagog la școala unde aînvățat ca elev, apoi între 1945și 1949, urmează AcademiaTeologică din Caransebeș. A urmat apoi  cursurile Uni-versității Babeș –Bolyai din Cluj,unde  s-a format ca profesor dematematică, profesie pe care aslujit-o cu devotament. Timp de35 de ani a predat disciplinamatematică la Colegiul NaționalCoriolan Brediceanu, la Colegiul

Național Iulia Hasdeu și laŞcoala generală nr. 5, iar ultimiipatru ani înainte de pensionare,la Şcoala generală  nr. 2 dinLugoj.În anul 1995, pentru servi-ciile militare aduse statuluiromân, domnului Streian Nico-lae i-a fost acordată Crucea co-memorativă a celui de-al doileaRăzboi Mondial, distincția fi-indu-i conferită de către preșe-dintele României, EmilConstantinescu.,,Patriotismul nu e o valoareînvechită” , aceasta e lecția pecare domnul profesor ține să otransmită pe mai departe tine-rilor!În anul 2012, de 1 Decem-brie, Primarul MunicipiuluiLugoj - dl. prof. ing. FranciscBoldea i-a conferit distincția“Cheia Orașului” profesoruluiNicolae Streian, aceastădistincție fiind acordată cuacest prilej, pentru prima datăîn Municipiul Lugoj.În același an 2012, ConsiliulLocal și Primăria Comunei Fârdea

îi acordă domnului Streian Nico-lae titlul de Cetățean de Onoare.Odată cu celebrarea Cente-narului Marii Uniri, în data de30 noiembrie 2018, profesoru-lui colonel veteran de război -Nicolae Streian i-a fost înmânatTitlul de Cetățean de Onoare alcomunei Păuliș. Amintirile viu păstrate, de pevremea când, la doar 19 ani,lupta în prima linie a frontuluicelui de al II-lea Război Mon-dial, sunt astăzi veritabiledecorații ale unui om care aînțeles să își pună în slujba pa-triei, propria viață.Şi pentru că în această viațăsperanța trebuie să neînsoțească întotdeauna, planulde viitor al domnului profesorcolonel veteran de război Nico-lae Streian, este simplu:  împli-nirea a 100 de ani, aniversarepentru care a lansat de pe-acum invitație tuturor prieteni-lor săi precum și colegilorseniori ai Centrului de zi pentrupersoane vârstnice ,,Sfântul Ni-colae”.

Profesorul Nicolae Streian la a 95-a 
aniversare, în mijlocul prietenilor seniori

din cadrul Centrului de zi pentru 
persoane vârstnice ,,Sfantul Nicolae

Joi, 24 ianuarie 2019, înce-pând cu ora 1100, PrimăriaMunicipiului Lugoj, în cola-borare cu Casa de Cultură aMunicipiului organizează înPiața Victoriei (sensul girato-riu) o manifestare  prilejuităde Unirea Principatelor Ro-mâne. Membrii Ansamblului fol-cloric Lugojeana, al Casei deCultură a Municipiului, sevor prinde în horă invitândcetățenii prezenți să li se ală-ture. Municipalitatea invitălugojenii să ia parte în numărcât mai mare la acest eveni-ment care cinstește MicaUnire de la 24 ianuarie 1859. Unirea cea Mică din 24 ia-

nuarie 1859  și reformele luiAlexandru Ioan Cuza au pusbazele României moderne,constituind un pas imens pedrumul spre realizarea MariiUniri din 1 decembrie 1918.Domnia lui Alexandru IoanCuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de

maximă dezvoltare și mo-dernizare a Principatelor Ro-mâne, prin recunoaștereaUnirii depline și crearea pri-mului guvern unitar, dar șiprin reformele sale - secula-rizarea averilor mănăstirești,reforma electorală, reformaagrară și a învățământului.

Manifestare prilejuită   
de Unirea Principatelor Române
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Pe parcursul anului 2018 municipa-
litatea a desfășurat pe teritoriul
orașului lucrări la mai multe obiec-

tive de investiții.

Începând cu luna aprilie au continuat lucrările la proiectulde reabilitare a Ştrandului Municipal, lucrări desfășurate con-comitent cu cele de la amenajarea bazinului cu tobogan, obiec-tiv aflat de asemenea în incinta bazei de agrement Ştrand. Îndata de 31 octombrie au fost finalizate lucrările la Ştrand și aavut loc recepția. Complexul cuprinde un bazin de agrementpentru adulți (34,5x17 m), cu adâncime 1-1,5m, un bazin desărituri (17x8 m), cu adâncimea apei de 3,4 m, un bazin deagrement pentru copii, două jacuzzi, un râu artificial care în-conjoară cele două bazine mari, saune, dușuri exterioare, ve-stiare. De asemenea, complexul include  terenuri de sport (debaschet, de minifotbal și de tenis) dotate cu instalație de noc-turnă, și spații comerciale (2 baruri cu terasă). Mobilierul afe-rent a fost deja achiziționat și depozitat. Ştrandul Municipal vafi dat în folosință anul acesta la data de 1 Mai.

În ultima parte a lunii aprile a anului 2018 au demarat lu-crările la tronsoanele de drum 3, 4 și 5, din noul cartier Militari.Acestea au vizat extinderea rețelei stradale din cartier pentruaccesul la locuințe deja construite, dar și la noi loturi prevăzutepe acest amplasament conform Planului de Urbanism Zonalaprobat. În anii trecuți a fost realizat drumul de acces în cartierdinspre strada Timișoarei, au fost introduse rețelele de apă șicanalizare și a fost trasă rețeaua de energie electrică, iar în anul2017 fuseseră realizate primele două tronsoane de drum. Înaceastă etapă au fost realizate tronsoanele de drum 3 și 4 și 5inclusiv parcări, trotuare, accese și au fost amenajate zoneleverzi dintre borduri și trotuare. De asemenea, au fost montatedispozitivele de colectare și scurgere a apelor pluviale și a fostrealizată semnalizarea rutieră atât prin marcaje rutiere longi-tudinale și transversale cât și prin indicatoare rutiere. În cursulzilei de 30 octombrie 2018 a avut loc recepția.Lucrările de asfaltare a drumului de acces din localitateaTapia spre satul Armădia au continuat pe parcursul anului2018 cu Lotul II. Pe lângă lucrările de asfaltare s-a efectuat șiamenajarea șanțurilor și rigolelor, podețelor și s-a amenajat ac-cesul la casele de pe traseul asfaltat din satul Armădia. Au fostfăcute, de asemenea și marcajele rutiere. Lungimea totală așoselei asfaltate este de 1.632 m. În total, au fost asfaltați pânăacum 2.671 m. În data de 3 octombrie 2018, a avut loc recepțialucrărilor. Prin aceste lucrări a fost finalizată asfaltarea drumu-

lui principal urmând ca pe viitor să se asfalteze și drumurilesecundare din localitate.Pe parcursul anului 2018 a fost finalizat și lotul 2 al proiec-tului de sistematizare a cartierului Timișoarei 110. Au fost rea-bilitate drumurile, trotuarele si parcările din zonă, au fostexecutate marcajele rutiere și amenajate spațiile verzi.În cartierul Micro III, în zona blocurilor 24-25 au fost ame-najate parcările, asfaltate aleile și realizat sistemul de scurgerea apelor pluviale. Au fost amenajate spațiile verzi rămase.Un alt proiect derulat în 2018 a vizat reabilitarea parculuidin zona străzilor D. Bolintineanu - I.D. Suciu – D. Cantemir. Pe

aleile din interiorul parcului a fost turnat asfalt de culoareroșie, iar aleile perimetrale au fost betonate. În vederea ame-najării spațiilor verzi, s-a așternut un strat de pământ vegetalși s-a făcut însămânțarea cu gazon. A fost asfaltată și parcareadin fața Bisericii Penticostale. La final au fost instalate mobi-lierul urban (bănci și coșuri de gunoi) și un complex de jocuripentru copii.În ceea ce privește reabilitarea prin asfaltare a drumurilordin municipiu, în anul 2018 s-au desfășurat lucrări la un primlot de 8 străzi, respectiv, Crinilor, Splaiul Tinereții, Cornet, Lă-crămioarelor, Nera, Coșbuc, Gării și acces garaje pe splaiul Bre-diceanu. Au fost finalizate în 2018 trei străzi: splaiul Tinereții,strada Lăcrămioarelor și strada Gării. Contractul de lucrări vacontinua și în acest an. Au fost semnate contractele de lucrăripentru asfaltarea a două noi loturi de străzi din municipiu. Pri-mul cuprinde străzile: Şirul Balta Lată, Norbert Pongracz, Zo-rilor, Livezilor, Ceferiștilor și D. Gherea. Al doilea lot prevedeasfaltarea străzilor: Mărășești, Mărăști, Ion Neculce, Fdt. IonNeculce și Rarău. Au continuat și lucrările de reabilitare a sistemului de ali-mentare cu apă prin introducerea rețelei noi de țevi pe 30 destrăzi din municipiu. A fost astfel finalizată introducerea rețeleinoi în zona centrală a orașului. Carosabilul afectat de lucrări afost refăcut prin asfaltare după încheierea lucrărilor. De ase-menea, au început lucrările de branșare a populației la nouarețea de apă cu străzile Crinilor, Mărășești, Mărăști, Rarău șiCornet.Începând cu luna aprilie a anului 2018 s-au desfășurat lucră-rile de reparații a carosabilului prin plombare. Au fost reparatecirca 77 de străzi din municipiu pe o suprafață de cca 9.000 mp.

De asemenea, la final s-au executat lucrări de marcaje rutiere.Pe circa 4.000 mp au fost executate marcaje cu vopsea albă so-lubilă și pe 1.250 mp marcaje bicomponente de culoare albă.De asemenea, au fost achiziționate și instalate 44 de indica-toare rutiere.Au fost reabilitate prin dalare două alei centrale din ParculGării. S-a decapat, s-a pregătit stratul suport și s-au montat bor-duri, după care aleile au fost pavate. Pavajele însumează osuprafață de 1.100 mp.În anul 2017 municipalitatea a derulat un proiect de refacereprin dalare a aleilor din cel mai frecventat parc al orașului, res-pectiv Parcul „George Enescu”. La finalul lucrărilor parcul a fostdotat cu mobilier urban nou, bănci și coșuri de gunoi.  Au fostinstalate încă două ansambluri de jocuri pentru copii. De ase-menea, parcul a fost dotat cu două foișoare. În anul 2018, Ser-viciul Sere și Spații Verzi a executat ample lucrări dereamenajare în totalitate a spațiilor verzi care erau degradateîn timp și afectate și de lucrările de la alei. Parcul a fost ame-najat după o nouă concepție. Au fost îndepărtate rocile dinzona centrală a parcului, au avut loc lucrări de pregătire a so-lului, respectiv, săpat, mărunțit, frezat și au fost scoase rădăci-nile rămase de la arborii mai vechi tăiați. A fost pregătit solulși apoi a fost însămânțat un nou gazon.Lucrările de reabilitare prin asfaltare a trotuarelor din orașau continuat în 2018. Au fost finalizate lucrările pe străzile Ghe.Barițiu, Ghiocelului și Gh. Şincai pe o suprafață totală de 2.750mp. Lucrările de întreținere și reparare a străzilor balastate s-audesfășurat în anul 2018 pe o suprafață totală de 18.000 mp. Aufost executate lucrări pe străzile Fdt. Cloșca, Cernabora, Fdt.Cernabora 1 și 2, Fagilor. Moara Şpănească, Fdt. Dorobanți,Spinanței, Agriculturii, în cartierul M.A.N. și sat Tapia.Au fost reparate și străzile care mai au partea carosabilă pa-vată. Lucrările s-au desfășurat pe o suprafață totală de 2.000mp pe străzile Herendeștiului, Tiberiu Brediceanu, Rahovei șiRarău.În lunile iunie-iulie ale anului 2018 au fost achiziționate 4noi complexe de jocuri pentru copii care au fost instalate înCartierul Cotu-Mic, lângă troiță, în cartierul Micro I, în cartierulTimișoarei 110 și în Stadion, zona blocului ANL. De asemenea,au fost achiziționate 15 bucăți tobogan drept, și 8 bucăți scaun+ lanț care au completat părți din ansamblurile existente careau fost deteriorate.Pe parcursul anului 2018 au fost demarate și două proiecteimportante de reabilitare a unor clădiri care aparțin Munici-piului Lugoj. Prima clădire este aceea a fostei cazarme de pestrada Banatului, nr. 8 A, acolo unde se va amenaja noul sediual Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj. A fost înlo-cuit acoperișul și s-a executat reabilitarea fațadei. Interiorul afost decapat, s-au executat lucrări de recompartimentare, lu-crări la pardoseli și finisaje. Lucrările continuă și în acest an.Cea de-a doua clădire este situată în Piața J.C. Drăgan Nr. 6. Afost de asemenea reabilitată fațada, refăcut acoperișul și au mairămas de executat o parte din lucrările de la interior. Lucrărilecontinuă și în acest an. Clădirea va deveni Centrul de relațiiInternaționale unde vor fi găzduite asociațiile de prietenie cuorașele înfrățite cu municipiul Lugoj.

Bilanțul lucrărilor de investiții din municipiu în anul 2018
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Valeriu Braniște s-a născut pe10/22 ianuarie 1869 la Ciuncu Mare(județul Brașov). Urmează școalaprimară la Ciuncu Mare, Sighișoarași Săliște. În toamna anului 1879este înscris la Gimnaziul de Stat dinSibiu. Anul 1887 coincide cu obține-rea bacalaureatului, după care ur-mează Facultatea de Filosofie dinBudapesta grație unei burseobținute de la Fundația EmanoilGojdu. Peste doi ani, în 1889,Braniște promovează examenul fun-damental la limbile și literatura ro-mână, maghiară și germană, în totacest timp participând și la întruni-rile societății „Petru Maior” astudenților români din Budapesta,întâlniri animate de dezbateri poli-tice aprinse. În 1891, V. Braniștesusține doctoratul.După terminarea studiilor univer-sitare, funcționează ca dascăl la Bra-șov. În 1892 își susține examenul de

pedagogie necesar pentru obținereadreptului de profesor. În august1893, Braniște este chemat de IoanRațiu pentru a prelua redacția ziaru-lui Tribuna, solicitare la care răs-punde pozitiv, apoi îl găsim laTimișoara, unde Cornel Diaconoviciîl invită să participe la înființareaziarului Dreptatea. Această perioadăcoincide și cu apogeul Memorandu-lui, Braniște aflând-se în mijloculfrământărilor, fiind unul dintre apă-rătorii în proces, apoi el însuși con-damnat la închisoare. În decembrie1894, la Timișoara, are loc dezbate-rea procesului lui Valeriu Braniște,intentat pentru cele 72 de articolepublicate în Dreptatea, în care eraatacat Guvernul de la Budapesta,apărarea fiind susținută de CoriolanBrediceanu. El este condamnat la 2ani de închisoare și eliberat în 1896.Braniște se stabilește la Lugoj, laînceputul secolului XX, unde edi-

tează ziarul  Drapelul. În februarie1918 este arestat și întemnițat laSzegedin, sub acuzația de spionaj înfavoarea României. Eliberat, la 1 oc-tombrie 1918, Valeriu Braniște sereîntoarce la Lugoj. La 3 noiembrie1918, ia ființă Consiliul NaționalRomân, al comitatului Caraș-Seve-rin, condus de Valeriu Braniște. Înaceeași zi a avut loc la Lugoj o mareadunare populară în grădina Con-cordia, prezidată de Braniște, caresolicita tinerilot prezenți să se înro-leze, ca și voluntari, în primul bata-lion românesc. Pentru tot ce aînfăptuit de-a lungul timpului,Braniște rămâne una dinpersonalitățile de seamă ale actuluiUnirii din 1918, fapt pentru care Ma-rele Sfat Național, ales de Adunareade la Alba Iulia, îl desemnează camembru și șef de resort în ConsiliulDirigent. La 7 iunie 1919, AcademiaRomână îl proclamă membru de

onoare ca și recunoaștere a multi-plelor sale activități. Pe 31 ianuarie1920 a inaugurat Universitatea Ro-mânească din Cluj, unde aduceeminenți profesori, între care EmilRacoviță și Sextil Pușcariu. Princi-pala operă a lui Braniște rămâne pu-blicistica, pe care o regăsimprezentă în ziarele editate de acesta:Tribuna (1893), Dreptatea (1894-1895), Foaia de duminică (1894-1895), Patria (1897-1900), Drapelul(1901-1919), Banatul (1905-1906)și alte publicații ale vremii. Viața tu-multoasă și intensă și suferințele în-durate au limitat existența acestuiluptător național la doar 59 de anineîmpliniți. Se stinge din viață la 1ianuarie 1928 și este înmormântatîn capela Cimitirului ortodox romândin Lugoj, alături de Eftimie Murguși Coriolan Brediceanu.
Muzeograf 

dr. Răzvan Ioan Pinca

150 de ani de la naşterea unui publicist unionist: Valeriu Branişte

După fixarea plăcuțelor desticlă pictate în rame simple,era aplicat pe spatele fiecăreiicoane un capac protector,gros de 2-3 cm din scândurăde brad, cele mai vechi ico-nițe avându-l din cireș. Amobservat, prin frânturi alescândurilor protectoare debrad, utilizarea unei hârtiisau în alt caz, a unui mate-rial textil, ca soluții în amor-tizarea frecării – o măsurăprotectoare, dacă avem învedere fragilitatea iconițelorcolportate pentru a fi valori-ficate, la sute de kilometri,chiar dincolo de munți, ast-fel explicându-se și numărulmare de iconițe de la Niculace au circulat inclusiv înBanat. Protejarea timpului și spa-țului sau a unui anumit tipde activitate este legată înimaginarul colectiv de chi-pul unui sfânt omniprezent

în gospodăriile țărănești,perpetuându-se obiceiul cazestrea fetelor să cuprindă șiicoane, obligatoriu fiind cauna din ele să o reprezintepe Maica Domnului. Inclusivanotimpurile erau puse subpatronatul unui sfânt: Sf.Gheorghe, aflat în floarea ti-nereții, era patronul primă-verii, Maica Domnuluiproteja vara, Sf. Dumitru erapatronul toamnei, iar Sf. Ni-colae patrona iarna. În ceea ce privește stilisticaicoanelor pe lemn ale colec-ției muzeale, cele cu dublăfață, exprimate într-o manierăidentică, aparțin cu certitu-dine aceleași mâini, posibildintr-un atelier bănățean alprimei jumătăți de secol XIX.Una din cele mai frecvent în-tâlnite variante de icoane deMari Sărbători cu RăstignireaDomnului este Prăznicarulrealizat pe lemn curbat într-

un atelier rusesc de secol XIX. Tot din categoria lucrărilorde factură țărănească faceparte și icoana pe lemn aSfântului Gheorghe  – zugră-vită cu probabilitate într-unatelier bănățean la început desecol XIX. Icoanele pe lemn, simplesau cu dublă față, fac parte dinaceeași categorie a  lucrărilorde factură țărănească, im-pregnate de accentele arhai-zante ale imaginaruluicolectiv tradițional, existândprezumția că unele dintre elese înscriu în tipologia stilis-tică a unor ateliere bănățenede pe la finele secolului alXVIII și din prima jumătate asecolului al XIX-lea. Dincolo de stângăcia for-melor redate pe sticlă saulemn, descoperim o frânturăde credință simplă și sincerăa unei lumi de altă dată.  
Daciana Vuia

Icoane ţărăneşti din  colecţia muzeului lugojean ( partea a II-a)

Pianistul FilipEduard IACOB, fost elev alŞcolii Gimnaziale de Muzică„Filaret Barbu” din Lugoj, ac-tualmente învățăcel la Ho-chschule für Musik dinSaarbrücken, a performatdin nou la un important con-curs desfășurat anul trecutîn Germania: premiul I, cupunctaj maxim, pentruacompaniament, la Wettbe-
werbe für das instrumentale
und vokale Musizieren der Ju-
gend, concurs la nivelnațional (Bundeswettbe-
werb) desfășurat la Lübeckîn 2018.Artistul lugojean,

stabilit în 2017 în Germaniaîmpreună cu familia, a par-curs, cu un eclatant succes(evoluțiile sale au fost încu-nunate doar cu premiul I)mai multe etape din com-plexa și exigenta structurăcompetițională germană(concursuri locale, regionale,la nivel de land,internaționale, un master-class în Luxemburg), atin-gând un prim vârf alpromițătoarei sale cariereanul trecut, cu un excepționalpremiu I la un pretențios con-curs la nivel național, echiva-lentul fazei naționale aOlimpiadei Instrumentale din

România. Diploma, semnatăde dr. Franziska Giffey, minis-trul Familiei și Tineretului dinGermania, exprimăimportanța acordată, la nivelfederal, competiției. Filip Eduard Iacob, omândrie a școlii pianisticelugojene, cu un uimitorpotențial artistic, dublat de omuncă perseverentă, atragedeja atenția lumii muzicale,anunțând o carieră deexcepție pe scenele concer-tistice europene. Un tânărcare face cinste Lugojului,Banatului și României.
Constantin-T. STAN

Premiul I în Germania pentru pianistul lugojean
Filip Eduard IACOB 
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Primăria MunicipiuluiLugoj a depus spre finanțare, în datade 24.09.2018, proiectul cu titlul„Consolidarea capacității adminis-trative a Municipiului Lugoj prindezvoltarea capacității de planificarestrategică și prin simplificarea pro-cedurilor administrative pentru re-ducerea birocrației destinatecetățenilor”. Proiectul a fost depus încadrul Programului Operațional Ca-pacitate Administrativă, Compo-nenta 1 CP10/2018 (pentruregiunile mai puțin dezvoltate) -

Fundamentarea deciziilor, planifi-care strategică și măsuri de simplifi-care pentru cetățeni la niveluladministrației publice locale din re-giunile mai puțin dezvoltate, AxaPrioritară Administrație publică șisistem judiciar accesibile și transpa-rente, Operațiunea Introducerea desisteme și standard comune înadministrația publică locală ce opti-mizează procesele orientate cătrebeneficiari în concordanță cu SCAP.
În data de  3.01.2018, Au-

toritatea Contractantă (Ministe-

rul Dezvoltării și Administrației
Publice) a informat Primăria Mu-
nicipiului Lugoj  că Cererea de
finanțare a trecut cu bine de faza
de evaluare și se află în faza de
contractare.Obiectivul general îl consti-tuie consolidarea capacității admi-nistrative a Municipiului Lugoj prindezvoltarea capacității de planificarestrategică și prin simplificarea pro-cedurilor administrative, corelată cuintroducerea de metode electronicede gestionare și management a do-

cumentelor administrative, fapt ceva determina creșterea calității actu-lui administrativ pe termen lung.În cadrul proiectului se vaelabora Strategia de Dezvoltare Du-rabilă a Municipiului Lugoj pentruperioada 2021-2027, StrategiaSmart City, se va implementa un sis-tem informatic integrat, se va dez-volta, proiecta, implementa,operaționaliza și testa sistemul in-formatic integrat – soluția de portalcu servicii digitale pentru cetățeni,managementul documentelor, careva oferi atât accesul publicului lainformații și servicii on-line, dar vaoferi totodată și un instrument mo-dern de asistare a deciziei în cadrulinstituției, se va realiza arhiva digi-tală.
În cadrul proiectului se va

înființa Ghișeul Unic la primărie,
fapt ce va constitui un mare pas
inainte în eliminarea birocrației
și creșterea calității serviciului
public. Serviciile publice digitalece vor putea fi oferite de către siste-mul informatic sunt următoarele: În-registrare cereri, întocmire șieliberare certificate de urbanism,eliberare/prelungire autorizații deconstruire; Înregistrare mențiuni șimodificări intervenite în statutulcivil, domiciliul și reședința uneipersoane, solicitări audiențe, pro-

gramare audiențe și gestionare re-gistre și rapoarte aferenteaudiențelor; Autorizare activitate detransport – înregistrare date trans-portator, întocmire autorizații detransport; autorizare activitate decomerț – istoric al modificărilor petoată durata de viață a autorizațiilor,urmărirea plăților anuale ale taxelorde autorizații, imprimarea pe formattipizat a informațiilor necesare;Evidențierea și raportareaactivităților consiliului local/prima-rului (hotărâri CL, dispoziții primar,evidența întâlnirilor publice etc);Evidențierea și raportareaactivităților consiliului local/prima-rului (hotărâri CL, dispoziții primar,evidența întâlnirilor publice etc);Gestionarea proceselor/cauzelordin cadrul instituției, litigiilor peraza de competență a Poliției Locale,arhivei electronice a instituției pebaza unor serii de metadate definiteanterior; Centralizarea mesajelor,sesizărilor, plângerilor și propuneri-lor transmise electronic sau prin te-lefon de către cetățeni.Valoarea totală a proiectu-lui este de 3.948.430,50 lei, din caresuma de 3.869.461,89 lei estefinanțarea nerambursabilă, iar sumade 78.968,61 lei reprezintăcontribuția proprie a MunicipiuluiLugoj la proiect.
Liviu Savescu

Un nou proiect cu finanțare nerambursabilă
câştigat de Primăria Municipiului Lugoj

La data de 15 ianuarie
2019 situația proiectelor
cu finanțare europeană

nerambursabilă la Primăria Mu-
nicipiului Lugoj era următoarea: 

Proiecte câștigate, 
aflate în implementare

Strategia de Dezvoltare Locală
pentru 3 zone defavorizate din
municipiul Lugojfinanțare obținută: 5.525.000 Euro
Proiect privind implementarea
Sistemului de Management al
Calității în administrația lugo-
jeanăvaloarea totală a proiectului este de290.435,85 lei, 284.627,13 lei este finanțarea ne-rambursabilă, 5.808,72 lei contribuția proprie aMunicipiului Lugoj
Proiectul educativ ”Spune pre-
zent! Viitorul se învață la școală!” buget Municipiul Lugoj: 267.547 leicontribuție proprie: 5.350,96 lei
Proiect de funcționare pentru
Grupul de Acțiune Locală (GAL)valoare totală proiect:1.186.387,50 lei din care1.127.068,13 lei fonduri europeneși 59.319,38 lei sumă de la Bugetulde Stat.

Proiecte depuse, aflate în eva-
luare

1. Proiect privind cumpărarea a
9 autobuze electrice (Municipiul
Lugoj este partener la un proiect
național) POR, Axa 4(vor fi cumparate 9 autobuzeelectrice, trei stații de încărcare ra-pidă, 9 stații de încărcare lentă)valoare proiect: 20.645.000 lei 
2. Proiect privind realizarea unui
Centru Cultural Multifuncțional la
fosta cazarmă de pe strada Bana-
tului. POR, Axa 13Buget proiect: 23.205.672 leiContribuție proprie MunicipiulLugoj: 464.113 lei
Proiect pentru construcția unei
noi săli de sport la Colegiul Teh-
nic Valeriu Braniște POR, Axa 10Buget proiect: 6.550.997 lei
Proiecte câștigate, aflate în faza
de contractare1. Proiect privind realizarea
Ghișeului Unic la Primăria Muni-
cipiului Lugoj POCA, Axa 1-           Buget proiect: 3.999.951lei-           Contribuție proprie Muni-cipiul Lugoj: 79.987 lei

Situația Proiectelor cu fonduri europene 
la Primăria Municipiului Lugoj

Dosar finanțări nerambur-
sabile cluburi și asociații

sportive pe anul 2019 
pentru acțiuni sportive în

baza legii nr. 350/2005Pentru finanțarea nerambursabilăa acțiunilor sportive ale cluburilor șiasociațiilor sportive în anul 2019, în confor-mitate cu Regulamentul finanțărilor neram-bursabile acordate de la bugetul local alMunicipiului Lugoj, pentru activitatea spor-tivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind re-gimul finanțărilor nerambursabile dinfonduri publice alocate pentru activităținonprofit de interes general, aprobat prinHCL nr. 224 /21.12.2017, structurile spor-tive vor depune până în data de
31.01.2019, dosarul cu documentele pre-văzute în art.13 – 15 din Regulamentul pre-cizat mai sus, privind criteriile și condițiilede eligibilitate pentru structurile sportive,respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4.la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Con-tract de activitate sportivă, dacă este cazulși Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.În acest sens atașăm HCLnr.224/21.12.2017 privind Regulamentulfinanțărilor nerambursabile acordate de labugetul local al Municipiului Lugoj, pentruactivitatea sportivă, în baza Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor ne-rambursabile din fonduri publice alocatepentru activități nonprofit de interes gene-ral, precum și anexele la HCLnr.224/21.12.2017, enumerate mai sus.

Revelionul SeniorilorÎn data de 12 ianuarie 2019, începând cu orele18:00,  la Restaurantul J’adore, situat în Lugojstr. Caransebeșului, nr. 12, a avut loc RevelionulSeniorilor, eveniment organizat de AsociațiaNaționala a Cardelor Militare în Rezervă și în Re-tragere – filiala Lugoj „Colonel Lucian Mari-nescu” în colaborare cu Casa de Cultură aMunicipiului Lugoj. Activitatea a fost finanțatăde către Consiliul Local al Municipiului Lugoj.
Seară Mihai Eminescu la
Teatrul Municipal LugojCasa de Cultură a Municipiu-lui Lugoj organizează, în lunaianuarie, o seară specială, demuzică și poezie, dedicată poe-tului național Mihai Eminescu.Astfel, joi, 31 ianuarie 2019, dela ora 18.00, pe scena TeatruluiMunicipal ,,Traian Grozăvescu”va avea loc un spectacol deose-bit, rod al unei colaborări întrecele două formații reprezenta-tive ale instituției și Lugojului,Corul ,,Ion Vidu” și Teatrul Mu-nicipal ,,Traian Grozăvescu”. Spectatorii, așteptați în număr cât mai mare, vor putea ur-mări piese de muzică corală pe versuri de Eminescu, precumși poezii ale marelui poet,  recitate de către actori ai teatruluilugojean. Dirijor al corului va fi Lucian Onița, iar actorii lugojenivor fi îndrumați de actrița și regizoarea Maria Voronca. 

Vă așteptăm cu drag.
Tudor Trăilă
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Lista cu titlurile 
Hotărârilor 

Consiliului Local 
al Municipiului
Lugoj adoptate 

în şedința ordinară
din data de
27.12.2018

1. Hotărârea Consiliului Local nr.
219 privind aprobarea Planului Urba-
nistic Zonal – “Construire casă unifami-
lială P+1E”, municipiul Lugoj, județul
Timiș;

2. Hotărârea Consiliului Local nr.
223 privind aprobarea utilizării exce-
dentului bugetar al anului 2018;

3. Hotărârea Consiliului Local nr.
225 privind stabilirea tarifelor minime
de închiriere pentru spaţiile cu altă des-
tinaţie  decât cea de locuinţă şi terenuri
pentru anul 2019; 

4. Hotărârea Consiliului Local nr.
226 privind stabilirea tarifelor minime
de concesionare a terenurilor pentru
anul 2019.

Menționăm că aceste hotărâri și
anexele aferente pot fi vizualizate atât
la avizier-ul instituției cât și pe site-ul
Primăriei Municipiului Lugoj la
secțiunea Consiliul Local - Hotărâri ale
Consiliului Local. 

Prin OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și comple-
tarea unor acte normative, au fost aduse modificări cu privire la perce-
perea taxei extrajudiciare de timbru.

În activitatea de evidență a persoanelor, taxa extrajudiciară de
timbru se percepe în următoarele cazuri:
eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;
preschimbaarea buletinelor de identitate;
înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

În domeniul stării civile, nu se percepe taxa extrajudiciară de tim-
bru pentru următoarele categorii de activități:
înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă  a desfacerii căsătoriei;
transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
stare civilă întocmite de autorități străine;
reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;
eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate.

Monica Otilia David

Taxa extrajudiciară de timbru 
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Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de va-
labilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea docu-

mentului, schimbarea sexului sau a fizionomieiDocumente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
l certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
l hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,original și copie;
l certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
l documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se facedovada adresei de reședință, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-titate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act deidentitate. În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documen-tului, schimbarea sexului sau fizionomiei, titularul are obligația să solicite eliberarea unuinou act de identitate. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumeluipărinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintăși hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativîn baza căruia s-au modificat datele de stare civilă. Monica Otilia David

Eliberarea Cărții de IdentitateÎn vederea realizării unei evidențe corecte a populației vă facem cunoscut faptul că, potrivitprevederilor  O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorulare obligația să solicite eliberarea actului de identitate și persoana fizică are obligația ca, îna-inte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate cu cel puțin 15 zile, să so-licite eliberarea unei noi cărți de identitate.Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin acte de identitate,precum și pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din di-verse motive, nu mai dețin acte de identitate (ex: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Com-partimentului Evidența Persoanelor din Lugoj, Piața J. C. Drăgan, nr. 5 (sediul PolițieiMunicipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea cărților de identitate.Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărții de identitate este de până la30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.Termenul de valabilitate al cărții de identitate este:
l 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
l 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
l 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
l permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Monica Otilia David

Eliberarea cărții de identitate provizoriiCând persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții deidentitate.
Documente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l 3 fotografii mărimea 3 x 4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
l documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivitlegii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării ci-vile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Eliberarea actului de identitate la pierderea, 
furtul, distrugerea sau deteriorarea actului 

de identitate deţinut anterior
Documente necesare:

l cererea pentru eliberarea actului de identitate;
l actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
l certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
l hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
l certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,original și copie;
l certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
l documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se facedovada adresei de reședință, original și copie;
l dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
l un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere,legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ,cu fotografie de dată recentă, original și copie;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
l timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Monica Otilia David

Programul de lucru cu publicul 
în Cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

Pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj
Compartiment 

Evidenţa Persoanelor

Preluare acte pentru 
cărți de identitate:LUNI 08.30 –12.00  MARŢI 08.30 –12.00  MIERCURI 12.00 –18.30 JOI 08.30 –12.00  
Eliberări acte:LUNI 12.00- 16.30 MARŢI 12.00- 16.30  MIERCURI 08.30 -12.00  JOI 12.00 -16.30  VINERI 08.30 -16.30  

Compartiment Stare Civilă

Preluare acte:LUNI 08.30 – 12.00  MARŢI 08.30 – 12.00  MIERCURI 12.00 – 18.30  JOI 08.30 – 12.00  VINERI 08.30 – 12.00  SÂMBĂTĂ 09.00 – 11.00  
Eliberări acte:LUNI 12.00 – 16.30  MARŢI 12.00 – 16.30  MIERCURI 08.30 – 12.00  JOI 12.00 – 16.30  VINERI 12.00 – 16.30  

Eliberarea actelor de identitateActul de identitate care se eliberează cetățeanului român este cartea de identitate (CI) saucartea de identitate provizorie (CIP). Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată laîmplinirea vârstei de 14 ani.Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu, a adresei de reședință a titu-larului (după caz) și a cetățeniei române. Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-titate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act deidentitate.În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului,schimbarea sexului sau fizionomiei titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou actde identitate. Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate provizorii cetăţenilor
români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc

temporar în România
Documente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străi-nătate și reședința în România;
l pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domi-ciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vi-zelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file alepașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de că-lătorie emis de o autoritate străină;
l certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
l hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;
l dovada adresei de reședință din România;
l trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
l chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
l documentul cu care se face dovada achitării, în condițiile legii, a taxei extrajudiciare detimbru. Monica Otilia David



ianuarie 2019

Editori coordonatori: Aurel JurubițăLiviu Savescu
Redactori:

Adriana WeimerDr. Constantin - Tufan StanDaciana Vuia
Dr. Răzvan Pinca

Monica-Otilia David
Călin Bublea

Dan H. Brudiu
Fotoreporter: Călin Gongola

Comitetul de redacție
Monitorul de Lugoj

DIN PRESA DE EPOCĂ LUGOJEANĂ

Prezicerea cutremurului de la MessinaCorespondentul din Roma al ziarului„Daily Telegraph” trimite ziarului său o foarteinteresantă comunicare, relativă la dezastruldin Messina, care a fost prezis de un ziar dinacest din urmă oraș. Un preot din Messinaspune că, în timpul din urmă, agitația anticle-ricală în acest oraș ajunsese la culme. În ajunuldezastrului a avut loc o întrunire, la care s-auvotat moțiuni foarte violente în contra princi-piilor religioase. Tot în acea zi, ziarul „Il Tele-fono” din Messina a publicat o poezie, care nuera decât un blestem la adresa lui Hrist. Poeziaera intitulată Novena a Gesu bambino (Nouăzile de devoțiune pentru copilul Hristos). Ul-tima strofă era următoarea: „O bambinellomio,/ Vero nomo, vero Dio,/ Per amor della tuacroce/ Fa sentir la nostra voce;/ Tu ches ai chenon sei ignoto/ Manda a tutti un terremoto”.(O, copilașul meu,/ adevărat om, adevăratDumnezeu,/ pentru dragostea crucii tale/ fă săfie ascultat glasul nostru;/ Tu, care știi că nuești necunoscut,/ dă-ne la toți un cutremur depământ.” („Drapelul”, IX, 3, 1909, 3)
Pățania unei emblemeDin Sighișoara, se comunică știreaalarmantă că sașii nutresc gânduri rele și cărăpciuga pangermanismului începe a-i stăpâniși pe dânșii. Ce s-a întâmplat, la adecă-te? ÎnŞeica Mică, într-o noapte furtunoasă, ca păcurade întunecată, sașii, instigați de un „agent” dechinematografie, s-au apropiat tiptil de școalalor și au furat emblema ungară, așezată acolode judele lor. A doua zi, tot jurul era în fierbere.Fibirăul din Şeica Mică a cerut întărirea postu-rilor de gendarmi, punându-l la răcoare pe„agentul” care, în loc să-și vândă aparatele, a

încercat să facă politică în țara lui Pap János.Întrebarea cea mare, că ce scop să fi avut sașiica să fure emblema țării. Dacă se întâmpla astaîntr-o comună românească, avea înțeles, des-igur vreun biet român avea lipsă de un „dărăbde plec”, și decât să dea bani, ar fi „șciers tablaaia dă pră școală”. Dar pe sași ce să-i fi pututîndemna, nu știm! Așteptăm să ne-o spună Ju-decătoria. Se prea poate să fie vorba și dedemonstrație! Ce mai știi? („Drapelul”, IX, 8,1909, 3)
Dracul în sala de așteptareÎn gara unui sat mic din jurul Schwar-zwald-ului, din Germania, locuitorii au avutparte de o panică mare. Era pe înserate. Soa-rele a apus deja și încetul cu încetul se întu-neca. În gară, o mulțime de pasageri, economiși femei așteptau vicinalul. Şeful a rugatmulțimea să intre în sala de așteptare,anunțând că trenul întârzie un sfert de oră.Provocarea a rămas fără rezultat, ba unelefemei s-au postat departe de sala de așteptare,în frig și unde au fost mai mult expuse vântuluirece. Unii dintre feciori, din când în când, arun-cau câte-o privire spre sală, dar se întorceaurepede, făcându-și la cruci. Şefului i-a părut cu-rioasă purtarea suspectă a mulțimii, a trimisun servitor să știricească ce-i cauza panicei. Nupeste mult timp, se întoarce servitorul, schim-bând la fețe de frică, și anunță că „dracul” ședeîn sala de așteptare. Şeful, mai curagios, a sal-vat mulțimea din situația penibilă. Deschideușa. Înlăuntru șede comod un domnișor cu oțigaretă fină în gură, mascat ca „drac”. Tânărul,binecunoscut în împrejurime, se costumase ca„drac” pentru un bal mascat din Freiburg.(„Drapelul”, IX, 19, 1909, 3)

Partea a doua a campiona-tului găseşte formaţia deprimă ligă pe loc de Play-Off,acolo unde grupul  îşi doreştesă încheie în clasament şidupă ultimele etape din retur,ce au loc în aprilie. Dacă ecua-ţia titlului este una de gradulîntâi cu două necunoscute(C.S.M. Volei Alba Blaj şi
C.S.M. Bucureşti), idem luptapentru podium – bronzulfiind vizat de C.S.M. Târgo-
vişte şi C.S.U. Ştiinţa Bacău –în schimb pentru cele douălocuri de Play-Off rămase auşanse reale trei echipe: Di-
namo Bucureşti, C.S.M.
Lugoj şi Universitatea NTT
Data Cluj, între care meciu-rile directe vor fi decisive. Cuun plus teoretic pentru for-maţia bucureşteană, carejoacă directele pe propriulteren.Din păcate, procesul depregătire pentru prima ac-ţiune oficială a anului (meciuldin cupă cu Bacăul) a fost par-ţial perturbat de lipsa a două

dintre sportive (Nina Kocic şiIvana Dinic) din Sala Sportu-rilor, acestea fiind încă în aş-teptarea vizelor de (re)intrareîn România, deşi alte colegecare au depus actele mai târ-ziu ca termen au intrat mairapid în posesia acestora. De-ale birocraţiei ...Altfel, primele mingi lafileu în 2019 s-au jucat în
Lugoj cu ocazia unei compe-tiţii amicale aflate la ediţia apatra, organizată de Rieker
România, la care au luatparte, pe lângă cele douăechipe ale Clubului SportivMunicipal Lugoj ( I şi II), gru-pările  C.S.U. Politehnica Timi-şoara şi C.S.M. Tg.Mureş. Treizile cu şase meciuri în pe-rioada 9–11 ianuarie, înche-iate cu o finală C.S.M. Lugoj (
I ) – C.S.M. Tg.Mureş = 3 : 0 încare s-a văzut volei de cali-tate. Festivitate de premierela final, oficiată de către direc-torul economic al sponsoru-lui,  dl. ec. Traian Podean,care a oferit premii tuturor

participantelor, recepţionânddin partea voleiului lugojeano plachetă de onoare pentrucontribuţia de douăzeci deani la viaţa voleiului de per-formanţă din oraş.Clasament: 1. C.S.M. Lugoj( I ) 9p,  2. C.S.M. Tg.Mureş 6p, 3. C.S.M. Lugoj (II ) 3p, 4.C.S.U. Politehnica Timişoara .Programul prim-divizio-narei lugojene la startul lui2019:16 ianuarie, orele 18.30:C.S.M. Lugoj – Ştiinţa Bacău(Cupa României - un singurjoc – eliminatoriu, câştigă-toarea se califică în TurneulFinal)26 ianuarie, orele 18.30:C.S.M. Lugoj – UniversitateaNTT Data Cluj  (A 1)2 februarie:   Dinamo Bu-cureşti – C.S.M. Lugoj (A 1)Fiţi alături de grupareaC.S.M. Lugoj !C.S.M. Lugoj (I) – câştigă-toarea “Rieker Volley Cup2019”
Dan H. Brudiu

Volei: C.S.M. Lugoj – start în returul primei ligi


