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Anul 2018 a fost unul cu
semnificații aparte pentru români și pentru noi, lugojenii.
Am aniversat Centenarul
Marii Uniri, eveniment pe care
am ținut să-l cinstim cum se
cuvine nu doar prin seria de
manifestări specifice, ci și prin
ritmul intens cu care am
desfășurat lucrările la obiectivele de investiții de pe raza
municipiului.
Dezvoltarea
orașului a constituit din nou
principala noastră prioritate.
La finele anului am facut un
bilanț, am analizat activitățile
desfășurate la nivelul fiecărui
obiectiv de investiții. Aici doresc să amintesc pe scurt care
au fost cele mai importante
obiective la care am lucrat în
anul 2018.
Am continuat proiectul de
reabilitare a Ștrandului Municipal, lucrări desfășurate concomitent cu cele de la
amenajarea bazinului cu tobogan. Lucrările s-au încheiat
în 31 octombrie 2018, iar anul

acesta în luna mai Ștrandul
Municipal va fi dat în folosință.
Tot în anul 2018 am realizat
tronsoanele de drum 3, 4 și 5,
din noul cartier Militari inclusiv parcări, trotuare, accese și
spații verzi. Am finalizat asfaltarea tronsonului 2 al drumului de acces din localitatea
Tapia spre satul Armădia, inclusiv amenajarea șanțurilor
și rigolelor, podețelor și accesele la casele de pe traseul asfaltat din satul Armădia. Am
realizat lotul 2 al proiectului
de sistematizare a cartierului
Timișoarei 110. În cartierul
Micro III, în zona blocurilor
24-25 au fost amenajate parcările, asfaltate aleile și realizat sistemul de scurgere a
apelor pluviale. Un alt proiect
derulat în 2018 a vizat reabilitarea parcului din zona străzilor D. Bolintineanu - I.D.
Suciu – D. Cantemir. Am asfaltat trei străzi dintr-un lot de 8
străzi și am încheiat contracte
pentru încă 2 loturi de străzi

din municipiu. Am continuat
și lucrările de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă
prin introducerea rețelei noi
de țevi pe 30 de străzi din municipiu. Am început reabilitarea fostei cazarme de pe
strada Banatului, nr. 8 A, acolo
unde se va amenaja noul
sediu al Direcției de Asistență
Socială Comunitară Lugoj. Mam referit până acum doar la
lucrări de investiții. Pe parcursul anului 2018 am acordat însă atenția cuvenită și
celorlalte domenii care depind de administrație, respectiv sănătate, învățământ,
cultură și sport. De asemenea,
am făcut pași înainte în accesarea fondurilor europene
nerambursabile, pe lângă
proiectele aflate în implementare am depus încă patru cereri de finanțare. Unul din
aceste proiecte a fost deja
câștigat, fiind notificați în
acest sens la începutul acestui an.
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Tronsonul 2 al drumului de legătură
dintre Tapia și Armădia

din satul Armădia beneficiază de transport școlar. La
Măguri, sat cu populație majoritar romă, am asfaltat drumurile din sat în mare
majoritate. Începând cu anul
2017 am demarat un proiect
în beneficiul locuitorilor din
Tapia, respectiv drumul de

legătură dintre Tapia și Armădia. Lucrările de asfaltare
a drumului de acces din localitatea Tapia spre satul Armădia au continuat pe parcursul
anului 2018 cu Lotul II. Pe
lângă lucrările de asfaltare sa efectuat și amenajarea
șanțurilor
și
rigolelor,
podețelor și s-a amenajat accesul la casele de pe traseul
asfaltat din satul Armădia. Au
fost făcute, de asemenea și
marcajele rutiere. Lungimea
totală a șoselei asfaltate este
de 1.632 m. În total, au fost
asfaltați până acum 2.671 m.
În data de 3 octombrie 2018,
a avut loc recepția lucrărilor.
Prin aceste lucrări a fost finalizată asfaltarea drumului
principal urmând ca pe viitor
să se asfalteze și drumurile
secundare din localitate.

Reparații străzi

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Din anul 2008 am
desfășurat în municipiul
Lugoj un vast program de asfaltare a drumurilor din municipiu.
Drumurile
se
prezentau atunci într-o
situație precară, aveau în cea
mai mare parte carosabilul
pavat. Din cauza avariilor la
rețeaua de apă și a
branșamentelor, străzile din
oraș erau pline de denivelări
și erau deteriorate pe diverse
porțiuni.
Circulația
se
desfășura în condiții precare.
De atunci au fost reabilitate
prin asfaltare peste 200 de
străzi printr-un program
anual
desfășurat
cu
consecvență până în prezent.
Din cauza traficului, a unor
condiții de vreme (succesiuni
îngheț-dezgheț) sau a unor
lucrări pe carosabil apar pe

anumite porțiuni gropi și deteriorări ale căii de rulare. De
aceea, an de an desfășurăm
un program de reparații a
străzilor. Începând cu luna
aprilie a anului 2018 s-au
desfășurat
lucrările
de
reparații a carosabilului prin
plombare. Au fost reparate
circa 77 de străzi din municipiu pe o suprafață de cca

Programul de asfaltare a străzilor
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La fel ca în primele două
mandate de Primar al Municipiului Lugoj am considerat
că locuitorii celor două sate
aparținătoare administrativ
de Municipiul Lugoj, respectiv Tapia si Măguri merită să
beneficieze de condiții bune
de viață și activitate asemenea cu ceilalți cetățeni ai municipiului. Pentru calitatea
vieții cetățenilor, un factor
esențial îl reprezintă infrastructura. În ultimii ani am
făcut progrese în dezvoltarea
infrastructurii din cele două
localități aparținătoare și de
asemenea, am stabilit ca și
oamenii de acolo să beneficieze de transport în comun
gratuit. De asemenea, copiii
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9.000 mp. De asemenea,
întreținem anual și străzile
balastate din oraș care sunt
tot mai puține pentru că
anual am introdus o parte
dintre acestea în programul
de asfaltări. Lucrările de
întreținere și reparare a străzilor balastate s-au desfășurat
în anul 2018 pe o suprafață
totală de 18.000 mp. Au fost
executate lucrări pe străzile
Fdt. Cloșca, Cernabora, Fdt.
Cernabora 1 și 2, Fagilor,
Moara
Șpănească,
Fdt.
Dorobanți, Spinanței, Agriculturii, în cartierul M.A.N. și sat
Tapia. Au fost reparate și străzile care mai au partea carosabilă pavată. Lucrările s-au
desfășurat pe o suprafață totală de 2.000 mp pe străzile
Herendeștiului, Tiberiu Brediceanu, Rahovei și Rarău.

Pe parcursul anului 2018 am
continuat programul de modernizare prin asfaltare a străzilor
din municipiu, program pe care
îl desfășurăm consecvent încă
din anul 2008 când marea majoritate a străzilor erau cu carosabil pavat și ca urmare a
diferitelor intervenții la rețelele
de utilități (introduceri de conducte de apă sau gaz, branșamente la rețeaua de apă sau
intervenții la rețeaua de canalizare), în urma reparațiilor ulterioare erau pline de denivelări
care puneau mari probleme
circulației autovehiculelor. Pentru că în timp pe anumite străzi
carosabilul se deterioreaza mai
ales din cauza succesiunilor
îngheț dezgheț, an de an derulăm și un program de reparații
prin plombare a străzilor asfaltate. În anul 2018 s-au
desfășurat lucrări la un prim lot
de 8 străzi, respectiv, Crinilor,
Splaiul Tinereții, Cornet, Lăcrămioarelor, Nera, Coșbuc, Gării și
acces garaje pe splaiul Brediceanu. Au fost finalizate în 2018
trei străzi: splaiul Tinereții,
strada Lăcrămioarelor și strada
Gării. Contractul de lucrări va
continua și în acest an. Au fost
semnate contractele de lucrări
pentru asfaltarea a două noi loturi de străzi din municipiu. Primul cuprinde străzile: Șirul
Balta Lată, Norbert Pongracz,

Zorilor, Livezilor, Ceferiștilor și
D. Gherea. Al doilea lot prevede
asfaltarea străzilor: Mărășești,
Mărăști, Ion Neculce, Fdt. Ion
Neculce și Rarău. Tot pe parcursul anului 2018 a fost finalizat și
lotul 2 al proiectului de sistematizare a cartierului Timișoarei
110. Au fost reabilitate drumurile, trotuarele și parcările din
zonă, au fost executate marcajele rutiere și amenajate spațiile
verzi. Și pentru ultimele 34 de
străzi din totalul de 252, câte
are Lugojul, au fost realizate
documentațiile tehnice în vederea asfaltării. Și acestea au fost
împărțite în două loturi. Din primul lot fac parte străzile T. Brediceanu,
Pandurilor,
Privighetorii, Herendeștiului,
Tirol, Agri-culturii, A. Iancu, Izvorului, Lalelelor - tronsonul 3,
Memo-randului,
Fundătura

Dorobanți A și B, Trandafirilor –
prelungire, Spinanței tronsonul
2 - legătură cu Remus, Fundătura Bistrei, Liliacului-tronsonul
2, Cernabora, Fundătura Cernabora 1 și 2. și drumul din zona
industrială Tapia-legătura Hipodrom. Din lotul doi fac parte
străzile Bârzavei, Creangă, Dragalina, Eminescu, Hașdeu, Kogălni-ceanu, Eftimie Murgu,
Neculuță, P. Pincio, Porumbescu,
Rodnei,
Siretului,
Mureșan, M. Viteazul, Șincai,
Ghiocelului, și Dacilor. În acest
an vom pune în practică un alt
proiect care are documentația
finalizată. Este vorba de
așternerea unui strat de uzură
pe câteva străzi din zona centrală a orașului, zonă care din
cauza plombărilor succesive dea lungul anilor se prezintă în
condiții precare.
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Marcaje și indicatoare rutiere

După finalizarea reparațiilor prin plombare a străzilor din municipiu în 2018,
s-au executat lucrări de marcaje rutiere. Pe circa 4.000
mp au fost executate marcaje
cu vopsea albă solubilă și pe
1.250 mp marcaje bicomponente de culoare albă. De asemenea, au fost achiziționate și
instalate 44 de indicatoare
rutiere. În cadrul fiecărui
proiect de sistematizare derulat în anul 2018 care a presupus asfaltări de drumuri, la
finalul lucrărilor de asfaltare
au fost realizate marcaje rutiere și s-au instalat indica-

toare rutiere, respectiv la
tronsonul doi din cartierul
Timișorii 110, la tronsoanele

3, 4 și 5 de drum din cartierul
Militari și drumul Tapia-Armădia.
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Realizarea tronsoanelor de drum 3, 4 și 5 din noul cartier Militari
Dezvoltarea orașului a constituit încă de la
primul meu mandat de primar, în anul 2008,
principalul punct al agendei mele de lucru.
Consecvent acestui țel am căutat să armonizez
dezvoltarea economică a orașului, facilitată de
căile de acces moderne în municipiu (centură
ocolitoare și acces la autostradă), oferind cât
mai multe facilități în vederea extinderii și a
zonelor de locuințe pentru lugojeni. Așa s-a
născut ideea apariției unei noi zone
rezidențiale pe care am numit-o Cartierul Militari, denumire care amintește că în trecut
acolo era amplasată o unitate militară. Au fost
concesionate loturi de teren, a fost realizat
drumul de acces în cartier dinspre strada
Timișoarei, au fost introduse rețelele de apă și
canalizare și a fost trasă linia de energie electrică, iar în anul 2017 am realizat primele

Programul de modernizare a trotuarelor și aleilor
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Starea trotuarelor din municipiul Lugoj a fost până în
anul 2008 una dezastruoasă.
O mare parte din cele asfaltate erau deteriorate, altele
fiind practic inexsistente, trotuare pavate nu existau. În
aceste condiții circulația pietonilor era foarte mult îngreunată. De atunci, an de an
am desfășurat un program de
lucrări de reabilitare a trotuarelor. În toată zona centrală a
orașului, inclusiv pe faleza
râului Timiș am hotărât să
dalăm trotuarele și aleile de
acces. Pe celelate străzi am
reabilitat trotuarele prin asfaltare. De asemenea, aleile
parcurilor din municipiu se
prezentau într-o stare precară. Astfel, în programul
anual de reabilitare a trotuarelor prin dalare am introdus
și refacerea aleilor din parcurile lugojene. Până în prezent
au fost dalate integral aleile

din Parcul George Enescu,
Parcul Copiilor, Parcul Poștei.
În anul 2018, în cadrul acestui program Au fost reabilitate prin dalare două alei
centrale din Parcul Gării. S-a
decapat, s-a pregătit stratul
suport și s-au montat borduri, după care aleile au fost
pavate. Pavajele însumează o
suprafață de 1.100 mp. În
acest an în program este inclusă dalarea aleilor perimetrale ale acestui parc urmând

ca în anii ce vin să intervenim
cu dalarea aleilor din Parcul
Ștrand. De asemenea, în anul
2018 au continuat și lucrările
de reabilitare prin asfaltare a
trotuarelor din oraș. Au fost
finalizate lucrările pe străzile
Ghe. Barițiu, Ghiocelului și
Gh. Șincai pe o suprafață totală de 2.750 mp. În acest an
vor fi reabilitate prin asfaltare trotuarele de pe străzile:
Mărășești, Păun Pincio,
Mureșului, Rozelor, D. Gherea,
Dunării, B.P. Hașdeu, A.
Mureșan, N. Pongratz, I. Neculce, Eftimie Murgu, Victoriei, Independenței, Bobâlnei
și Pandurilor. În total se va
așterne asfalt pe o suprafață
de 12.000 mp și se va monta
bordură mare pe o lungime
totală de 4.500 m și bordură
mică pe 2.800 m.

două tronsoane de drum. În ultima parte a
lunii aprilie a anului 2018 au demarat lucrările
la tronsoanele de drum 3, 4 și 5. Acestea au
vizat extinderea rețelei stradale din cartier
pentru accesul la locuințe deja construite, dar
și la noi loturi prevăzute pe acest amplasament conform Planului de Urbanism Zonal
aprobat. În această etapă au fost realizate
tronsoanele de drum 3 și 4 și 5 inclusiv parcări, trotuare, accese și au fost amenajate zonele verzi dintre borduri și trotuare. De
asemenea, au fost montate dispozitivele de colectare și scurgere a apelor pluviale și a fost
realizată semnalizarea rutieră atât prin marcaje rutiere longitudinale și transversale cât și
prin indicatoare rutiere. În cursul zilei de 30
octombrie 2018 a avut loc recepția. În anii următori vom continua dezvoltarea zonei.

Proiecte de sistematizare urbană în cartierele
Micro III și Timișoarei 110

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ

Una dintre cele mai importante priorități ale noastre o reprezintă îmbunătățirea continuă
a zestrei edilitare și modernizarea orașului. Pentru a aborda
într-un mod temeinic, eficient și
durabil toată problematica referitoare la transportul în municipiu și pentru crearea unui mediu
urban durabil am elaborat în
anul 2015 Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă a Municipiului
Lugoj, o documentație care răspunde nevoilor în continuă
creștere privind mobilitatea și
accesibilitatea. De asemenea, am
rămas consecvent ideii de a
transforma radical spațiile din
zonele cu blocuri de locuință
pentru o dezvoltare armonioasă
și sănătoasă a zonei urbane, contribuind astfel la creșterea
calității vieții locuitorilor. În ultimii ani a crescut mult numărul
autoturismelor din oraș, iar locurile de parcare sunt insuficiente. An de an am căutat prin

proiecte de sistematizare urbană
să găsim o rezolvare acestei problematici. În anul 2018 am intervenit în acest sens în două
cartiere ale orașului. În cartierul
Micro III, în zona blocurilor 2425 și 45-49 au fost amenajate
parcările, accesele la blocuri și

realizat sistemul de scurgere a
apelor pluviale. Au fost amenajate spațiile verzi rămase. În
zona blocurilor 24-25 au fost
amenajate 42 de locuri de parcare pe o suprafață de 673 mp,
iar în zona blocurilor 45-49 am
amenajat 47 de parcări pe o
suprafață de 890 mp. Pe parcursul anului 2018 a fost finalizat și
lotul 2 al proiectului de sistematizare a cartierului Timi-șoarei
110 proiect care în anul 2017 a
fost finalizat pe loturile 1, 3 și 4.
Au fost reabilitate drumurile,
trotuarele și parcările din zonă,
au fost executate marcajele rutiere și amenajate spațiile verzi.
Au fost asfaltate drumurile pe o
lungime de 351 m, în total 2.280
mp, trotuare pe cca 557 mp, au
fost amenajate 68 de locuri de
parcare și refăcute spațiile verzi
pe cca 600 mp.
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Noi lucrări de modernizare la Teatrul Municipal Traian Grozavescu

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ

Consider că zestrea edilitară a orașului merită să fie îngrijită și de ea să se poată bucura
și generațiile viitoare. Pentru a cinsti
moștenirea culturală lăsată nouă de iluștrii

înaintași am hotărât modernizarea Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu”. Am considerat
restaurarea interiorului o obligație morală
față de trecutul cultural al acestui așezământ

Lucrări de întreținere a parcurilor și spațiilor
verzi din municipiu

LUGOJUL, UN ORAȘ MAI FRUMOS, MAI CURAT

Pentru că în toți acești ani
în care am fost în fruntea
administrației lugojene am
desfășurat
lucrări
de
investiții în toate cartierele
municipiului, în parcurile din
oraș la drumuri și trotuare,
am considerat absolut necesare lucrări de întreținere periodice a spațiilor verzi, a
parcurilor și a copacilor aflați
pe domeniul public de pe întreg teritoriul orașului. În
anul 2018 am desfășurat în
acest sens ample lucrări prin
Serviciul de Sere și Spații
Verzi. Au fost reamenajate
peisagistic trei sensuri giratorii din oraș, respectiv cele de
pe strada Ep. Dr. Ion Bălan,
Str C. Wallish și str. Primăverii.
În cartiere au fost
desfășurate lucrări de sezon
la spațiile verzi. Au fost efec-

tuate lucrări de toaletare a
copacilor unde a fost cazul.
Una din cele mai importante
lucrări desfășurate pe parcursul anului 2018 a constituit-o
refacerea spațiilor verzi din
parcul „George Enescu”. Au
fost efectuate lucrări ample
care au vizat reabilitarea
completă a spațiilor verzi din
parc care s-au degradat de-a
lungul anilor și cu prilejul lucrărilor de modernizare completă a aleilor din parc. Toate
spațiile verzi au fost arate și
s-au efectuat lucrări de
îngrășare a solului fiind utilizat îngrășământ organic. A
urmat mărunțirea pământului, nivelarea și însămânțarea
cu gazon. Două zone din parc
au fost amenajate cu flori de
sezon. A fost adus nisip fin
pentru a fi întins la locurile de

joacă pentru copii. Actuala refacere a spațiilor verzi din
parcul George Enescu completează lucrările de modernizare a aleilor parcului
desfășurate în anul 2017, dotarea cu mobilier urban
(bănci și coșuri de gunoi) și
instalarea noilor ansambluri
de joacă pentru copii. Astfel,
această zonă de agrement și
recreere care atrage zilnic
foarte mulți lugojeni a căpătat o nouă înfățișare. În sezonul de toamnă Serviciul Sere
și Spații Verzi s-a ocupat de
reamenajarea peisagistică a
fântânii din piața Josif Constantin Drăgan. De asemenea,
s-au desfășurat în oraș lucrări
de plantare a florilor și plantelor de toamnă precum și a
bulbilor de lalele care înfloresc primăvara.

care a făcut cinste orașului de-a lungul a mai
bine de un secol. Am reușit astfel un prim pas
în planul nostru de a moderniza această clădire chiar în anul în care aniversam 115 ani
de existență a sa prin modernizarea interiorului fără partea de la balcon. Ne-am propus
să desfășurăm și în anii următori o seamă de
activități menite să asigure bunul mers al
instituției pe viitor. După ce, pe parcursul anului 2016 am desfășurat lucrări de modernizare a scenei, cortinei, a cabinelor de machiaj
și a grupurilor sanitare aferente de la parterul
clădirii anexe, am continuat modernizările și
în anul 2017. Astfel, începând cu luna octombrie am demarat lucrări de reabilitare a părții
de la balcon. A fost refăcută structura treptelor, a fost înălțată toată partea de sus cu circa
40 de cm pentru a oferi spectatorilor de la balcon vizibilitate la scenă. S-a montat mocheta
specială de trafic intens la standarde actuale
pentru săli de spectacol. S-au montat în partea
centrală a balconului 52 de scaune, identice
cu cele din partea de jos. În anul 2018 au continuat lucrările. Au fost finalizate părțile laterale ale balconului, sub formă de lojă. S-au
refăcut balustradele lojelor laterale de la balcon. S-au montat lumini pentru facilitarea accesului în zona balconului în condiții de
semiobscuritate. În prezent, la balcon sunt 74
de locuri care asigură vizibilitate optimă la
scenă rezolvându-se problema existentă când
mai puțin de jumătate din locurile de la balcon ofereau vizibilitate spre scenă. Tot în anul
2018 s-au finalizat și lucrările de modernizare
a celor 4 cabine de machiaj de la etajul unu
împreună cu grupurile sanitare aferente și au
fost mobilate cu module de machiaj moderne.
S-au reabilitat grupurile sanitare aferente ca-

binelor de machiaj de la etajul unu, fiecare
grup sanitar dispunând și de o baie. A fost, de
asemenea, modernizat holul de la etajul unu
a din zona cabinelor, pardoseala a fost placată
cu gresie și a fost modernizat sistemul de iluminat.

Noi ansambluri de jocuri pentru copii instalate
în oraș,reparații și înlocuire mobilier stradal

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ

În fiecare din ultimii ani am
desfășurat lucrări de reabilitare
a parcurilor din oraș prin refacerea aleilor și intervenții la
spațiile verzi. Pentru ca parcurile să capete o imagine cu adevărat nouă și îngrijită, an de an

am hotărât să completăm mobilierul urban, să reparăm ceea
ce poate fi reparat din mobilierul urban existent, respectiv
bănci, coșuri de gunoi, foișoare.
Au fost, de asemenea,
achiziționate 40 de bănci și 30

de coșuri de gunoi care au fost
montate o parte în parcul Gării,
pe cele 2 alei reabilitate și o
parte în parcul Ștrand. De asemenea, am urmărit permanent,
prin angajații Biroului Tehnic
din primărie, starea ansamblurilor de jocuri pentru copii din
parcurile și din cartierele
orașului pentru ca acestea să
nu prezinte pericol pentru copiii care le folosesc. Astfel, am
achiziționat ca piese de schimb
în 2018, 15 tobogane drepte și
8 bucăți scaun plus lanț care leau înlocuit pe cele deteriorate.
În plus am achiziționat 4 noi
complexe de jocuri pentru copii
care au fost amplasate după
cum urmează: în cartierul Cotu
Mic la troiță, în cartierul Micro
I, în cartierul Stadion în apropierea blocurilor ANL și în cartierul Timișorii 110.
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Lucrările de modernizare a Ștrandului Municipal au fost finalizate

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ

Una din preocupările noastre importante
a constituit-o realizarea de investiții la
obiective care să ofere lugojenilor
posibilități decente și normale de petrecere
a timpului liber prin activități culturale
sportive sau de agrement. Astfel, de-a lungul
timpului am construit în cartiere terenuri de
sport cu gazon sintetic, am instalat aparate
de fitness în aer liber, foișoare, am modernizat cinematograful, am făcut lucrări de reabilitare a interiorului teatrului și multe
altele. Pentru că în municipiul Lugoj a existat în trecut un Ștrand Municipal care de-a
lungul anilor și administrațiilor trecute
ajunsese în paragină am hotărât să modernizăm fostul ștrand printr-un proiect de realizare a unei baze de agrement complet noi
și la standarde actuale. Doream astfel să oferim cetățenilor o alternativă la tradiționala
ieșire pe malul Timișului sau la deplasarea
în alte localități în acest scop. Am depășit

primele obstacole, și în anul 2012 am demarat lucrările. Din motive obiective care au
depins exclusiv de proiectant și constructor
lucrările au fost întrerupte o perioadă de doi
ani. În anul 2017 am reluat din plin lucrările
la acest obiectiv. Începând cu luna aprilie a
anului 2018 au continuat lucrările la proiectul de reabilitare a Ștrandului Municipal, lucrări desfășurate concomitent cu cele de la
amenajarea bazinului cu tobogan, obiectiv
aflat de asemenea în incinta bazei de agrement Ștrand. În data de 31 octombrie au fost
finalizate lucrările la Ștrand și a avut loc
recepția. Complexul cuprinde un bazin de
agrement pentru adulți (34,5x17 m), cu
adâncime 1-1,5m, un bazin de sărituri (17x8
m), cu adâncimea apei de 3,4 m, un bazin de
agrement pentru copii, două jacuzzi, un râu
artificial care înconjoară cele două bazine
mari, saune, dușuri exterioare, vestiare. De
asemenea, complexul include terenuri de

Proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă

Una din cele mai importante
priorități ale mele o reprezintă atragerea de fonduri europene nerambursabile prin
elaborarea
de
proiecte
însoțite de documentațiile
aferente. Prin intermediul Biroului Management Proiecte
Programe din cadrul primăriei avem în implementare în
acest moment patru proiecte
de acest tip. În afara de acestea au mai fost depuse 5 proiecte dintre care 4 se află în
faza de evaluare și unul a fost
câștigat și se află în acest moment în faza de contractare.
La data de 15 ianuarie 2019
situația
proiectelor
cu
finanțare europeană nerambursabilă la Primăria Municipiului Lugoj era următoarea:
A. Proiecte câștigate, aflate în
implementare
1.Strategia de Dezvoltare Locală pentru 3 zone defavorizate din municipiul Lugoj
finanțare
obținută:
5.525.000 Euro
2.Proiect privind implementarea Sistemului de Management
al
Calității
în
administrația lugojeană.
- valoarea totală a proiectului
este de 290.435,85 lei,

284.627,13
lei
este
finanțarea neram-bursabilă
- 5.808,72 lei contribuția proprie a Municipiului Lugoj
3. Proiectul educativ ”Spune
prezent! Viitorul se învață la
școală!”
- buget Municipiul Lugoj:
267.547 lei
contribuție
proprie:
5.350,96 lei
4. Proiect de funcționare pentru Grupul de Acțiune Locală
(GAL)
- valoare totală proiect:
1.186.387,50 lei din care
1.127.068,13 lei fonduri europene și 59.319,38 lei sumă
de la Bugetul de Stat.
B. Proiecte depuse, aflate în
evaluare
1. Proiect privind cumpăra-

rea a 9 autobuze electrice
(Municipiul Lugoj, este partener la un proiect național)
POR, Axa 4 (vor fi cumparate
9 autobuze electrice, trei
stații de încărcare rapidă, 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 Banatului.
POR, Axa 13
- Buget proiect: 23.205.672
lei
- Contribuție proprie Municipiul Lugoj: 464.113 lei
4. Proiect pentru construcția
unei noi săli de sport la Colegiul Tehnic Valeriu Braniște
POR, Axa 10
- Buget proiect: 6.550.997 lei
C. Proiecte câștigate, aflate în
faza de contractare
1. Proiect privind realizarea
Ghișeului Unic la Primăria
Municipiului Lugoj POCA, Axa
1
- Buget proiect: 3.999.951 lei
- Contribuție proprie Municipiul Lugoj: 79.987 lei

sport (de baschet, de minifotbal și de tenis)
dotate cu instalație de nocturnă, și spații comerciale (2 baruri cu terasă). Mobilierul afe-

rent a fost deja achiziționat și depozitat.
Ștrandul Municipal va fi dat în folosință anul
acesta la data de 1 Mai.

Proiect de sistematizare urbană a zonei străzilor
D. Bolintineanu - I.D. Suciu – D. Cantemir

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ

Una din prioritățile mele în
funcția de primar al municipiului a constituit-o dezvoltarea urbanistică a Lugojului. De-a
lungul timpului am promovat o
seamă de proiecte de sistematizare a unor zone diverse din
oraș. Am considerat că dezvoltarea economică a orașului impune modernizarea tuturor
zonelor publice. Încă din anul
2008 am intervenit în fiecare

cartier cu diverse proiecte care
au însemnat modernizări de
drumuri, parcări, spații verzi, terenuri de sport, ansambluri de
jocuri pentru copii, foișoare și
spații pentru recreere și petrecerea timpului liber. An de an
am desfășurat astfel de proiecte
care au schimbat fața orașului.
Un astfel de proiect derulat în
2018 a vizat sistematizarea urbană a zonei străzilor D. Bolinti-

neanu - I.D. Suciu – D. Cantemir.
În cartierul Balta Lată am finalizat în anii trecuți o serie de proiecte de modernizare a străzilor
și trotuarelor astfel încât problemele de acest fel au fost rezolvate în cea mai mare parte.
Rămăsese de modernizat
această zonă situată la intrarea
în cartier. Cu acest prilej au fost
derulate lucrări de reabilitare a
parcului și a parcării din apropiere. Au fost refăcute toate
aleile din interiorul parcului
unde a fost turnat un asfalt de
culoare roșie. S-a intervenit și la
aleile perimetrale care au fost
betonate. În vederea amenajării
spațiilor verzi, s-a așternut un
strat de pământ vegetal și s-a
făcut însămânțarea cu gazon. A
fost asfaltată și parcarea din fața
Bisericii Penticostale. La final au
fost instalate mobilierul urban
(bănci și coșuri de gunoi) și un
complex de jocuri pentru copii.
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EDUCAȚIE

Bursele municipale

În data de 23 mai 2018, la
Teatrul „Traian Grozăvescu”
a avut loc festivitatea de
acordare a burselor municipale pentru semestrul I al
anului școlar 2017-2018. În
funcție de specificul activităților
extra-curriculare
desfășurate de elevi, bursele
municipale sunt divizate în
două categorii – burse municipale civic-culturale și
burse municipale sportive,
fiecare dintre acestea având
câte trei subcategorii: de excelență - în valoare de 100
lei/lună, de performanță în valoare de 75 lei/lună și
de merit - în valoare de 50
lei/lună. Elevii înscriși în
program au optat pentru categoria de bursă, iar departajarea lor pe subcategorii
s-a realizat pe baza notei finale obținute, conform unui

algoritm de calcul, din performanțele educaționale și
activitatea extracurriculară.
Primăria Lugoj a aprobat
pentru semestrul I acordarea următoarelor categorii
de burse municipale: 45 de
burse civic-culturale, din
care 15 burse de excelență,
15 burse de performanță,
15 burse de merit, respectiv
27 de burse sportive, din
care 13 burse de excelență,
13 burse de performanță și
o bursă de merit. Suma totală alocată burselor municipale pentru semestrul I al
anului școlar 2017-2018 a
fost de 28.500 lei, din care
16.875 lei pentru bursele
municipale civic-culturale și
11.625 lei pentru bursele
municipale sportive. Programul privind bursele municipale pentru semestrul al

II -lea al anului școlar 20172018, a fost continuat, astfel
că în data de 12 decembrie
2018, la Teatrul „Traian
Grozăvescu” a avut loc festivitatea de acordare a sumelor cuvenite. Primăria Lugoj
a aprobat acordarea următoarelor burse municipale:
43 de burse civic-culturale,
din care 14 burse de excelență, 14 burse de performanță, 15 burse de merit,
respectiv 27 de burse sportive, din care 13 burse de
excelență, 13 burse de performanță și o bursă de
merit. Suma totală alocată
burselor municipale pentru
semestrul II a fost de 27.625
lei, din care 16.000 lei pentru bursele municipale
civic-culturale și 11.625 lei
pentru bursele municipale
sportive.
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Premierea elevilor olimpici
şi a profesorilor îndrumători

EDUCAȚIE

Tânăra generație este
speranța noastră pentru
ziua de mâine. De aceea,
munca extraordinară de
formare
pe
care
o
desfășoară an de an dascălii
lugojeni dă roade și din rândul elevilor se ridică cei mai
buni. Ei sunt elitele noastre,
schimbul nostru de mâine,
ei vor duce mai departe
faima orașului nostru, ei
sunt garanția progresului
pe care îl va înregistra Lugojul în viitor. De aceea, am

considerat întotdeauna firesc să premiem eforturile
acestor copii de excepție.
Avem grijă să prevedem în
fiecare an în bugetul municipiului sume prin care să-i
premiem pentru rezultatele
deosebite la fazele superioare ale olimpiadelor
școlare. Pentru că eu însumi
am
fost
dascăl
în
învățământul lugojean și
cunosc bine munca pe care
o depun profesorii lugojeni
ai căror elevi obțin rezul-

tate de excepție consider firesc să răsplătim pe măsură
și munca oamenilor de la
catedră. Astfel marți, 19 decembrie, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu”, am
făcut tradiționala premiere
anuală a elevilor olimpici și
a dascălilor care i-au pregătit. Au fost premiați 96 elevi
și 62 de profesori. Sumele
totale destinate premierii
au fost 28.600 lei pentru
elevi și 9.870 lei pentru
profesori.

Manifestări cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului

PENTRU COPII ŞI TINERI

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului,
în ziua de 31 mai, în colaborare cu Clubul Copiilor și cu școlile și grădinițele din oraș am organizat un program foarte variat ce a cuprins
o serie de manifestări dedicate celor mici. Am
invitat toți copiii din orașul nostru să ia parte
la aceste evenimente dedicate lor. Manifestările s-au desfășurat joi, 31 mai 2018 , când
între orele 11-14 pentru 3 ore, Parcul George
Enescu s-a transformat într-un spațiu al distracției cu numeroase provocări și surprize.
Peste 250 de elevi, profesori și voluntari reprezentanți ai mai multor instituții și asociații
care au ca activitate principală educația non
formală (Clubul Copiilor Lugoj, Asociația
Smart Kreativ, Asociația FOA, Asociația ProBaschet, 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 Internaționale
a copilului”. Pe aleile parcului sau la umbra arborilor au fost răspândite mai multe ateliere
la care copiii au participat activ: pictură pe
față, desene pe asfalt, jocuri sportive, dans și
aerobic, micii meșteri, ateliere muzicale, experimente științifice, teatru interactiv, ateliere de
creație artistică, trasee aplicate. Printre altele
au avut loc: un spectacol artistic susținut de
elevii de la Clubul Copiilor Lugoj, Centrul Educativ Socio Sanitar „Sf. Ioana Antida" și școala
Kölcsey Ferenc Általános Törökszentmiklós
Ungaria, un spectacol de teatru interactiv "Albă
ca zăpada și mai mulți pitici" cu actori
profesioniști de la asociația „Degetu΄mic"
Timișoara și un spectacol artistic susținut de
copiii îndrumați de FOA. De asemenea, la ma-

nifestare au participat membri ai
Detașamentului de Pompieri Lugoj care au
captat atenția copiilor prezentându-le acestora unul dintre utilajele lor de intervenție.
Primăria Municipiului Lugoj și Consiliul Local
al Municipiului Lugoj au sprijinit financiar

aceste manifestări. Sprijinim în continuare
asemenea manifestări care au un mare succes
în rândul celor mici prevăzând și în acest an în
bugetul local sume pentru Clubul Copiilor,
instituție prin care vom organiza manifestările
de Ziua Copilului.

martie 2019

RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ 2018

CULTURĂ

Festivalul Lugoj Clasic, ediția a III-a
pectiv Școala de Muzică Filaret Barbu, iar celelalte în diverse lăcașuri de cult din municipiu:
Sinagoga
Neologă,
Catedrala
Greco-Catolică, Biserica Baptistă Harul și Biserica Reformată. Între 25 mai și 13 iunie
2018, Lugojul a găzduit manifestări artistice
de înaltă ținută care s-au bucurat de o binemeritată apreciere în rândul publicului. Un
eveniment s-a desfășurat în aer liber pe Podul
de Fier care a fost cinstit ca simbol important
al orașului nostru. Timp de trei săptămâni,
Lugojul a găzduit manifestări artistice de înaltă ținută care s-au bucurat de o binemeritată apreciere în rândul publicului. Astfel, de
evenimente duc cu cinste mai departe tradiția
culturală a orașului și ne oferă speranța că
Lugojul va păstra aura cu care l-au acoperit
iluștrii înaintași, o contribuție importantă
având marea noastră artistă Aura Twarowska.

Încă o manifestare de prestigiu a reușit să
se impună în peisajul cultural local prin alăturarea unor evenimente diverse, dar având
în comun actul artistic de calitate. Este vorba
de Festivalul Lugoj Clasic, manifestare artistică de ținută care a ajuns în 2018 la cea de-a
III-a ediție. Manifestarea a fost posibilă cu
sprijinul finaciar al Primăriei Municipiului
Lugoj, al Casei de Cultură Lugoj și al Consiliului Județean Timiș. Ințiatoarea evenimentului,
Mezzosoprana Aura Twarowska, solistă a
Operei de Stat din Viena, Cetățean de Onoare
al Municipiului Lugoj, ca director artistic al
festivalului, a menținut și pentru ediția din
acest an, structura de la primele două ediții
alăturând pe parcursul a mai bine de două

săptămâni 16 evenimente diverse. În 2018
festivalul s-a desfășurat sub egida Centenarului Marii Uniri. Aura Twarowska a adresat lugojenilor o invitație emoționantă: „Vă invit să
vă alăturați mie și, împreună, prin muzică, pictură, fotografie, carte, teatru, modă și dans, să
sărbătorim 100 de ani de istorie - un secol de
artă, la cea de a III-a ediție a Festivalul
Internațional Lugoj Clasic.” În afară de
finanțare, am pus la dispoziție și o serie de
spații de desfășurare pentru o parte din evenimentele din cadrul festivalului, respectiv
Casa Bredicenilor, Teatrul Municipal Traian
Grozăvescu, Cinema Bela Lugosi, Muzeul de
Istorie și Etnografie. Un eveniment s-a
desfășurat într-o instituție de învățământ, res-

Ordinea publică şi Poliţia Locală Lugoj
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie
2018, Direcția Poliția Locală a
funcționat cu un efectiv format din 41
angajați, iar din 1 august până în 31 decembrie 2018 cu 40 de angajați. În perioada ianuarie-martie și începând din
luna decembrie, agenții Poliției Locale
au asigurat paza și buna desfășurare a
activității patinoarului deschis în parcul
George Enescu, activitate încheiată fără
evenimente deosebite. Începând din
luna iunie, agenții Poliției Locale au asigurat paza și buna desfășurare a
activității Orășelului Copiilor deschis în
parcul George Enescu, care a înlocuit
patinoarul, activitate în care nu au fost
înregistrate evenimente. De asemenea,
au asigurat paza și buna desfășurare a
activității la locul de joacă amenajat
pentru copii în fosta locație Concordia.
Polițiștii locali, singuri sau împreună cu
celelalte instituții abilitate ale statului,
au asigurat menținerea ordinii și
siguranței publice cu ocazia manifestărilor culturale și religioase de pe raza

orașului, ocazii la care s-a asigurat, atât
perimetrul în care aceste acțiuni s-au
desfășurat, cât și asigurarea deplasării
în condiții de siguranță a unor coloane
pe partea carosabilă. Aceste activități sau desfășurat fără a se fi înregistrat evenimente deosebite. Pe parcursul anului
2018, Direcția Poliția Locală a asigurat
desfășurarea competițiilor sportive ale
clubului C.S.M. Lugoj. Astfel, agenții
Poliției Locale au participat la toate jocurile de fotbal, lupte, volei, gimnastică,
etc., asigurând buna desfășurare a acestora, toate încheindu-se fără incidente.
De asemenea, s-a derulat acțiunea de
depistare, identificare și monitorizare a
persoanelor fără adăpost, fiind întocmită o bază de date cu aceste persoane.
În
activitatea
serviciului,
în
permanență, sunt asigurate posturile
dispuse de către Consiliul Local Lugoj,
respectiv: din Piața agroalimentară
Timișul, cel de pază de la Baza Sportivă
Ștrand și cel de la Orășelul Copiilor din
parcul George Enescu. Direcția Poliția

Locală a asigurat totodată, zilnic, transportul valorilor efectuat de Primăria
Municipiului Lugoj. Pe baza graficului
zilnic de serviciu, al Protocolului de colaborare cu Poliția Municipiului Lugoj,
agenții Poliției Locale efectuează patrulări în posturile stabilite prin Planul de
Ordine Publică al Municipiului Lugoj,
aceștia având o bună colaborare cu
asociațiile de proprietari precum și cu
cetățenii, constatând și sancționând
abaterile legale observate. În perioada
01 ianuarie – 31 decembrie 2018,
agenții Poliției Locale au aplicat un
număr de 1.573 de sancțiuni din care
760 de avertismente scrise și 813 de
amenzi, în cuantum de 256.895 lei. Pe
parcursul întregului an 2018, Direcția
Poliția Locală, prin Biroul Dispecerat și
Intervenție, a răspuns prompt și a
soluționat un număr de 492 sesizări telefonice și apeluri pe linia specială gratuită TEL VERDE și 65 sesizări scrise. A
verificat activitatea comercială a agenților economici și a persoanelor fizice
care își desfășoară activitatea în Municipiul Lugoj. Împreună cu lucrătorii Biroului de Investigare a Fraudelor și
lucrătorii Biroului Ordine Publică din
cadrul Poliției Municipiului Lugoj s-au
efectuat un număr de 4 acțiuni comune
pe linia prevenirii și combaterii activităților de evaziune fiscală, a activităților
de comerț ilegal cu produse alimentare
și nealimentare și verificarea activităților de alimentație publică, precum și
comercializarea mărfurilor agroalimentare în Piața "Timișul".

Audienţe

ÎN DIALOG CU CETĂŢENII

Și pe parcursul anului 2018 am
avut un dialog direct cu cetățenii
orașului în cadrul programului săptămânal de audiențe. La acest mod
de comunicare au apelat cei care au
dorit să se adreseze pe cale oficială
conducerii Primăriei. Activitatea de
asigurare a audiențelor s-a realizat
conform programului de audiențe
stabilit, respectiv: - luni ora 8.30 –
10.30 - înscriere - miercuri ora
15.00 – audiențe. Programului de
audiențe i s-a asigurat publicitatea
prin afișarea la sediul instituției, inserarea lui pe pagina de internet
(www.primarialugoj.ro), publicare
în “Monitorul de Lugoj” și massmedia. În cursul anului 2018 s-au
prezentat în audiență un număr de
87 persoane. Problemele prezentate de cetățeni la audiențe s-au referit la: - imposibilitatea achitării
taxelor și impozitelor, a facturilor ca
urmare a veniturilor reduse; - ne-

înțelegeri între vecini (construcții
neautorizate, tulburare liniște,
deținere animale);
- acordare ajutor social; - acorduri pentru diverse lucrări la imobile; - fond funciar: - luare măsuri
ridicare deșeuri menajere, etc.
Funcționarii biroului au întocmit
note de audiență pentru fiecare
persoană care a participat la audiențe, care ulterior, au fost transmise
spre
soluționare
compartimentelor de specialitate.
În condițiile în care solicitarea de
audiență nu se înscria în aria de
competență a Primăriei Municipiului Lugoj, cetățenii au fost consiliați
și îndrumați să se adreseze instituțiilor competente pentru rezolvarea cererii lor. Pe tot parcursul
audiențelor am acordat lămuriri
cetățenilor și am luat măsurile legale necesare soluționării problemelor prezentate.
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Reabilitarea clădirii fostei cazarme
de pe strada Banatului

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ

Aspectul orașului a fost una
din prioritățile programului cu
care m-am prezentat în fața lugojenilor. Orașul are o zestre
edilitară importantă și am căutat să facem toate demersurile
legale pentru a reabilita cât
mai multe clădiri a căror valoare arhitecturală conferă
identitate Lugojului. Din păcate administrația nu poate interveni la marea majoritate a
clădirilor din oraș deoarece
acestea sunt în proprietate privată și legea nu permite
finanțarea unor astfel de lucrări. Ne-am concentrat însă
pe reabilitarea fațadelor și
uneori chiar a întregii clădiri la
imobile aflate în proprietatea
Municipiului Lugoj. Am dat o
față nouă clădirii Primăriei
Municipiului Lugoj, a Bibliotecii Municipale, a celei în care
își are sediul Poliția Munici-

pală. În cursul anului 2017,
alte două clădiri din Piața J.C.
Drăgan au intrat în programul
nostru de reabilitare. Este
vorba de imobilele situate la
numerele 5 și 6, ambele aflate
în proprietatea municipiului
Lugoj, cel de la numărul 6 dobândind mai recent acest statut în urma demersurilor
noastre. Ca și clădirea Poliției
municipale cu care aceste
două imobile se învecinează,
acestea fac parte din Centrul
Istoric al municipiului, din Ansamblul urban Piața J.C. Drăgan,
încadrat
în
lista
monumentelor istorice din România. Pentru clădirea de la nr.
5 am elaborat un proiect de
reabilitare completă urmând
să funcționeze ca sediu al Serviciului Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor. Pe
parcursul anului 2018 a fost

demarat un proiect important
de reabilitare a unei clădiri
care aparține Municipiului
Lugoj. Este vorba de clădirea
fostei cazarme de pe strada
Banatului, nr. 8 A, acolo unde
se va amenaja noul sediu al
Direcției de Asistență Socială
Comunitară Lugoj. A fost înlocuit în totalitate acoperișul, în
partea din spate a acestuia
fiind prevăzut în proiect un luminator. A fost reabilitată
fațada clădirii, urmând ca în
acest an să fie montate ferestrele. A fost refăcută instalația
electrică și de asemenea, reabilitată instalația de apă și canalizare. Interiorul a fost
decapat, s-au executat lucrări
de recomparti-mentare, lucrări la pardoseli și finisaje. De
asemenea, au fost executate lucrări la casa liftului. Lucrările
continuă și în acest an.

Transportul în comun gratuit

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ

Am fost consecvent cu inițiativa de a oferi lugojenilor transport gratuit pe mijloacele de
transport în comun și am dovedit acest fapt
prin menținerea acestei facilități și în cursul
anului 2018. Numărul persoanelor care au apelat la transportul în comun gratuit pe teritoriul
municipiului pe mijloacele de transport ale
municipalității în anul 2018 s-a menținut la
cote ridicate. Astfel, pe parcursul anului 2018
în orașul nostru au apelat la transportul gratuit
un număr de 227.894 de călători. Numărul de
călători pe lunile anului se prezintă astfel: ianuarie - 19.281, februarie - 21.362, martie –

27.432, aprilie - 17.357, mai - 24.045, iunie 13.443, iulie - 10.121, august - 8.470, septembrie - 19.345, octombrie - 25.458, noiembrie 25.236, decembrie - 16.254. În anul 2018, am
continuat demersurile punerii unor baze durabile pentru întregul transport în municipiu.
Astfel, Municipiul Lugoj este partener la un proiect național care se derulează prin Programul
Operațional Regional, Axa 4, proiect care prevede cumpărarea a 9 autobuze electrice, trei
stații de încărcare rapidă, 9 stații de încărcare
lentă. Valoarea proiectului pentru Municipiul
Lugoj: 20.645.000 lei.
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Reabilitarea clădirii Școlii de Arte
„Remus Tașcău”

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ

Când am gândit strategia
de dezvoltare a municipiului
Lugoj am ținut cont și de un
aspect foarte important. Este
vorba de renumele cultural al
orașului nostru care este cunoscut ca fiind „capitala culturală a Banatului”. Acest
renume este zestrea pe care
ne-au lăsat-o înaintașii
noștri, de aceea consider că
este o datorie de onoare din
partea noastră să ducem mai
departe tradiția culturală a
orașului. Ca primar, am considerat important să asigurăm
baza
materială
instituțiilor culturale, pentru
că dintotdeauna Lugojul a dat
personalități culturale de renume. Am reabilitat astfel in-

teriorul Teatrului Municipal,
am făcut din clădirea, aflată
într-o stare avansată de degradare a fostului cinematograf Victoria, un Cinematograf 3D modern. Am reabilitat muzeul de istorie și Etnografie, am adus în patrimoniul orașului casa în care
au trăit Bredicenii, pe care
am renovat-o și am introduso în circuitul cultural. Am renovat fațada și am reparat
acoperișul Bibliotecii Municipale și avem de pus în practică proiectul de renovare a
Galeriei Pro-Arte. Mă voi referi în continuare la clădirea
ce adăpostește Școala de Arte
„Remus Tașcău” care, de asemenea, se afla în stadiu de

degradare. În ultima parte a
anului 2017 demarau lucrările la proiectul de reabilitare
a acestei clădiri. Pe parcursul
anului 2018 lucrările au continuat. A fost finalizată reabilitarea acoperișului clădirii și
a sistemului de colectare a
apelor pluviale. De asemenea,
au fost finalizate lucrările de refacere a fațadei clădirii dinspre
trotuar, inclusiv a înlocuirii ferestrelor cu tâmplărie cu geam
termopan. În acest an lucrările
vor continua cu reabilitarea
gangului de la intrare și apoi a
fațadei dinspre curte, în ambele situații cu înlocuirea ușilor
și ferestrelor cu unele cu geam
termopan. Pe viitor clădirea va
fi renovată și la interior.

Premii de fidelitate și de excelență
pentru seniorii municipiului

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Prin intermediul Direcției
de Asistență Socială Comunitară am continuat și în anul
2018 acțiunea de acordare a
premiilor de fidelitate pentru
cuplurile care au împlinit 50
de ani de căsătorie și a premiilor de excelență pentru
persoanele care au împlinit
90 de ani de viață. Această
activitate am derulat-o în trei

etape, toate aceste evenimente având loc în Sala Roșie
a Cinematografului Bela Lugosi. Într-o primă etapă
desfășurată în cursul lunii
aprilie am acordat premii de
fidelitate pentru un număr
de 10 cupluri și premii de
excelență pentru 8 persoane.
În cursul lunii august am
desfășurat a doua etapă, oca-

zie cu care au fost premiate
16 cupluri care au împlinit 50
de ani de căsătorie și 15 persoane în vârstă de peste 90
de ani. Marți, 11 decembrie
2018 am desfășurat cea de-a
treia etapă, când au fost premiate 21 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie
și 16 persoane în vârstă de
peste 90 de ani.

