
 

Anul 2018 a fost unul cu semnificat ii 
aparte pentru roma ni s i pentru noi, 
lugojenii. Am aniversat Centenarul Marii 
Uniri, eveniment pe care am t inut sa -l 
cinstim cum se cuvine nu doar prin seria 
de manifesta ri specifice, ci s i prin ritmul 
intens cu care am desfa s urat lucra rile la 
obiectivele de investit ii de pe raza 
municipiului. Dezvoltarea oras ului a 
constituit din nou principala noastra  
prioritate. La finele anului am facut un 
bilant , am analizat activita t ile desfa s urate 
la nivelul fieca rui obiectiv de investit ii. 
Aici doresc sa  amintesc pe  scurt care au 
fost cele mai importante obiective la care 
am lucrat î n anul 2018. 
Am continuat proiectul de reabilitare a 
Ș trandului Municipal, lucra ri desfa s urate 
concomitent cu cele de la amenajarea 
bazinului cu tobogan. Lucra rile s-au 
î ncheiat î n 31 octombrie 2018, iar anul 
acesta î n luna mai Ș trandul Municipal va 
fi dat î n folosint a . Tot î n anul 2018 am 
realizat tronsoanele de drum 3, 4 s i 5, din 
noul cartier Militari inclusiv parca ri, 
trotuare, accese s i spat ii verzi. Am 
finalizat asfaltarea tronsonului 2 al 
drumului de acces din localitatea Tapia 
spre satul Arma dia, inclusiv amenajarea 
s ant urilor s i rigolelor, podet elor s i 
accesele la casele de pe traseul asfaltat 
din satul Arma dia. Am realizat lotul 2 al 

proiectului de sistematizare a cartierului 
Timis oarei 110. Î n cartierul Micro ÎÎÎ, î n 
zona blocurilor 24-25 au fost amenajate 
parca rile, asfaltate aleile s i realizat 
sistemul de scurgere a apelor pluviale. Un 
alt proiect derulat î n 2018 a vizat 
reabilitarea parcului din zona stra zilor D. 
Bolintineanu - Î.D. Șuciu – D. Cantemir. 
Am asfaltat trei stra zi dintr-un lot de 8 
stra zi s i am î ncheiat contracte pentru î nca  
2 loturi de stra zi din municipiu. Am 
continuat s i lucra rile de reabilitare a 
sistemului de alimentare cu apa  prin 
introducerea ret elei noi de t evi pe 30 de 
stra zi din municipiu. Am î nceput 
reabilitarea fostei cazarme de pe strada 
Banatului, nr. 8 A, acolo unde se va 
amenaja noul sediu al Direct iei de 
Asistent a  Șociala  Comunitara  Lugoj. M-am 
referit pa na  acum doar la lucra ri de 
investit ii. Pe parcursul anului 2018 am 
acordat î nsa  atent ia cuvenita  s i celorlalte 
domenii care depind de administrat ie, 
respectiv sa na tate, î nva t a ma nt, cultura  s i 
sport. De asemenea,  am fa cut pas i î nainte 
î n accesarea fondurilor europene 
nerambursabile, pe la nga  proiectele aflate 
î n implementare am depus î nca  patru 
cereri de finant are. Unul din aceste 
proiecte a fost deja ca s tigat, fiind 
notificat i î n acest sens la î nceputul acestui 
an. 

Cuprins: 

 

 Infrastructura  rutiera  

 Înfrastructura  edilitara  

 Lugojul, un oras  mai 

frumos, mai curat 

 Asistenţa  sociala  

 Educaţie 

 Culte 

 Pentru copii şi tineri 

 Administraţia locala  

 I n dialog cu ceta ţenii 

 Proiecte de finanţare 

 Cultura    

 Evenimente din viaţa 

oraşului 

 Manifesta ri dedicate 

      Centenarului Marii Uniri 

 Sportul lugojean 



 

Programul de asfaltare a străzilor 
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Pe parcursul anului 2018 am 
continuat programul de 
modernizare prin asfaltare a 
stra zilor din municipiu, program 
pe care î l desfa s ura m 
consecvent î nca  din anul 2008 
ca nd marea majoritate a 
stra zilor erau cu carosabil pavat 
s i ca urmare a diferitelor 
intervent ii la ret elele de utilita t i 
(introduceri de conducte de apa  
sau gaz, brans amente la ret eaua 
de apa  sau intervent ii la ret eaua 
de canalizare), î n urma 
reparat iilor ulterioare erau 
pline de denivela ri care puneau 
mari probleme circulat iei 
autovehiculelor. Pentru ca  î n 
timp pe anumite stra zi 
carosabilul se deterioreaza mai 
ales din cauza succesiunilor 
î nghet  dezghet , an de an 
derula m s i un program de 
reparat ii prin plombare a 
stra zilor asfaltate. Î n anul 2018 s
-au desfa s urat lucra ri la un prim 
lot de 8 stra zi, respectiv, 
Crinilor, Șplaiul Tineret ii, 
Cornet, La cra mioarelor, Nera, 
Cos buc, Ga rii s i acces garaje pe 
splaiul Brediceanu. Au fost 
finalizate î n 2018 trei stra zi: 
splaiul Tineret ii, strada 
La cra mioarelor s i strada Ga rii. 

Contractul de lucra ri va 
continua s i î n acest an. Au fost 

semnate contractele de lucra ri 
pentru asfaltarea a doua  noi 
loturi de stra zi din municipiu. 

Primul cuprinde stra zile: Ș irul 
Balta Lata , Norbert Pongracz, 
Zorilor, Livezilor, Ceferis tilor s i 
D. Gherea. Al doilea lot prevede 
asfaltarea stra zilor: Ma ra s es ti, 
Ma ra s ti, Îon Neculce, Fdt. Îon 
Neculce s i Rara u. Tot pe 
parcursul anului 2018 a fost 
finalizat s i lotul 2 al proiectului 
de sistematizare a cartierului 
Timis oarei 110. Au fost 
reabilitate drumurile, trotuarele 
s i parca rile din zona , au fost 

executate marcajele rutiere s i 
amenajate spat iile verzi. Ș i 

pentru ultimele 34 de stra zi din 
totalul de 252, ca te are Lugojul, 
au fost realizate documentat iile 

tehnice î n vederea asfalta rii. Ș i 
acestea au fost î mpa rt ite î n doua  
loturi. Din primul lot fac parte 
stra zile T. Brediceanu, 
Pandurilor, Privighetorii, 
Herendes tiului, Tirol, Agri-
culturii, A. Îancu, Îzvorului, 
Lalelelor - tronsonul 3, Memo-
randului, Funda tura Dorobant i 
A s i B, Trandafirilor – 
prelungire, Șpinant ei tronsonul 
2 - lega tura  cu Remus, 
Funda tura Bistrei, Liliacului-
tronsonul 2, Cernabora, 
Funda tura Cernabora 1 s i 2. s i 
drumul din zona industriala  
Tapia-lega tura Hipodrom. Din 
lotul doi fac parte stra zile 
Ba rzavei, Creanga , Dragalina, 
Eminescu, Has deu, Koga lni-
ceanu, Eftimie Murgu, Neculut a , 
P. Pincio, Porumbescu, Rodnei, 
Șiretului, Mures an, M. Viteazul, 
Ș incai, Ghiocelului, s i Dacilor. Î n 
acest an vom pune î n practica  
un alt proiect care are 
documentat ia finalizata . Este 
vorba de as ternerea unui strat 
de uzura  pe ca teva stra zi din 
zona centrala   a oras ului, zona  
care din cauza plomba rilor 
succesive de-a lungul anilor se 
prezinta  î n condit ii precare. 



 

Realizarea tronsoanelor de drum  3, 4 și 5 din  
noul cartier Militari 
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Dezvoltarea oras ului a constituit 
î nca  de la primul meu mandat de 
primar, î n anul 2008, principalul 
punct al agendei mele de lucru. 
Consecvent acestui t el am ca utat 
sa  armonizez dezvoltarea 
economica  a oras ului, facilitata  
de ca ile de acces moderne î n 
municipiu (centura  ocolitoare s i 
acces la autostrada ), oferind ca t 
mai multe facilita t i î n vederea 
extinderii s i a zonelor de locuint e 
pentru lugojeni. As a s-a na scut 
ideea aparit iei unei noi zone 
rezident iale pe care am numit-o 
Cartierul Militari, denumire care 
amintes te ca  î n trecut acolo era 
amplasata  o unitate militara . Au 

fost concesionate loturi de teren, 
a fost realizat drumul de acces î n 
cartier dinspre strada 
Timis oarei, au fost introduse 
ret elele de apa  s i canalizare s i a 
fost trasa  linia de energie 
electrica , iar î n anul 2017 am 
realizat primele doua  tronsoane 
de drum. Î n ultima parte a lunii 
aprilie a anului 2018 au demarat 
lucra rile la tronsoanele de drum 
3, 4 s i 5. Acestea au vizat 
extinderea ret elei stradale din 
cartier pentru accesul la locuint e 
deja construite, dar s i la noi 
loturi preva zute pe acest 
amplasament conform Planului 

de Urbanism Zonal aprobat. Î n 
aceasta  etapa  au fost realizate 
tronsoanele de drum 3 s i 4 s i 5 
inclusiv parca ri, trotuare, accese 
s i au fost amenajate zonele verzi 
dintre borduri s i trotuare. De 
asemenea, au fost montate 
dispozitivele de colectare s i 
scurgere a apelor pluviale s i a 
fost realizata  semnalizarea 
rutiera  ata t prin marcaje rutiere 
longitudinale s i transversale ca t 
s i prin indicatoare rutiere. Î n 
cursul zilei de 30 octombrie 
2018 a avut loc recept ia.  Î n anii 
urma tori vom continua 
dezvoltarea zonei. 



 

Tronsonul 2 al drumului de legătură  
dintre Tapia și Armădia 
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La fel ca î n primele doua  
mandate de Primar al 
Municipiului Lugoj am 
considerat ca  locuitorii celor 
doua  sate apart ina toare 
administrativ de Municipiul 
Lugoj, respectiv Tapia si Ma guri  
merita  sa  beneficieze de condit ii 
bune de viat a  s i activitate 
asemenea cu ceilalt i ceta t eni ai 
municipiului.  Pentru calitatea 
viet ii ceta t enilor, un factor 
esent ial î l reprezinta  
infrastructura.  Î n ultimii ani am 
fa cut progrese î n dezvoltarea 
infrastructurii din cele doua  
localita t i apart ina toare s i de 
asemenea, am stabilit ca s i 

oamenii de acolo sa  beneficieze 
de transport î n comun gratuit. De 
asemenea, copiii din satul 
Arma dia beneficiaza  de 
transport s colar. La Ma guri, sat 
cu populat ie majoritar roma , am 
asfaltat drumurile din sat î n 
mare majoritate. Î ncepa nd cu 
anul 2017 am demarat un 
proiect î n beneficiul locuitorilor 
din Tapia, respectiv drumul de 
lega tura  dintre Tapia s i Arma dia. 
Lucra rile de asfaltare a drumului 
de acces din localitatea Tapia 
spre satul Arma dia au continuat 
pe parcursul anului 2018 cu 
Lotul ÎÎ. Pe la nga  lucra rile de 

asfaltare s-a efectuat s i 
amenajarea s ant urilor s i 
rigolelor, podet elor s i s-a 
amenajat accesul la casele de pe 
traseul asfaltat din satul 
Arma dia. Au fost fa cute, de 
asemenea s i marcajele rutiere. 
Lungimea totala  a s oselei 
asfaltate este de 1.632 m. Î n 
total, au fost asfaltat i pa na  acum 
2.671 m. Î n data de 3 octombrie 
2018, a avut loc recept ia 
lucra rilor. Prin aceste lucra ri a 
fost finalizata  asfaltarea 
drumului principal urma nd ca pe 
viitor sa  se asfalteze s i drumurile 
secundare din localitate. 



 

Programul de modernizare a trotuarelor și aleilor 
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Ștarea trotuarelor din 
municipiul Lugoj a fost pa na  î n 
anul 2008 una dezastruoasa . O 
mare parte din cele asfaltate 
erau deteriorate, altele  fiind 
practic inexsistente, trotuare 
pavate nu existau. Î n aceste 
condit ii circulat ia pietonilor era 
foarte mult î ngreunata . De 
atunci, an de an am desfa s urat 
un program de lucra ri de 
reabilitare a trotuarelor. Î n toata  
zona centrala  a oras ului, inclusiv 
pe faleza ra ului Timis  am hota ra t 
sa  dala m trotuarele s i aleile de 
acces. Pe celelate stra zi am 
reabilitat trotuarele prin 
asfaltare.  De asemenea, aleile 

parcurilor din municipiu se 
prezentau î ntr-o stare precara . 
Astfel, î n programul anual de 
reabilitare a trotuarelor prin 
dalare am introdus s i refacerea 
aleilor din parcurile lugojene. 
Pa na  î n prezent au fost dalate 
integral aleile din Parcul George 
Enescu, Parcul Copiilor, Parcul 
Pos tei. Î n anul 2018, î n cadrul 
acestui program Au fost 
reabilitate prin dalare doua  alei 
centrale din Parcul Ga rii. Ș-a 
decapat, s-a prega tit stratul 
suport s i s-au montat borduri, 
dupa  care aleile au fost pavate. 
Pavajele î nsumeaza  o suprafat a  
de 1.100 mp. Î n acest an î n 
program este inclusa  dalarea 
aleilor perimetrale ale acestui 

parc urma nd ca î n anii ce vin sa  

intervenim cu dalarea aleilor din 
Parcul Ș trand.  De asemenea, î n 

anul 2018 au continuat s i 
lucra rile de reabilitare prin 
asfaltare a trotuarelor din oras . 
Au fost finalizate lucra rile pe 
stra zile Ghe. Barit iu, Ghiocelului 
s i Gh. Ș incai pe o suprafat a  totala  
de 2.750 mp. Î n acest an vor fi 
reabilitate prin asfaltare 
trotuarele de pe stra zile: 
Ma ra s es ti, Pa un Pincio, 
Mures ului, Rozelor, D. Gherea, 
Duna rii, B.P. Has deu, A. Mures an, 
N. Pongratz, Î. Neculce, Eftimie 
Murgu, Victoriei, Îndependent ei, 
Boba lnei s i Pandurilor. Î n total 
se va as terne asfalt pe o 
suprafat a  de 12.000 mp s i se va 
monta bordura  mare pe o 
lungime totala  de 4.500 m s i 
bordura  mica  pe 2.800 m. 



Reparații străzi  
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Dupa  finalizarea reparat iilor prin plombare a 
stra zilor din municipiu î n 2018, s-au executat 
lucra ri de marcaje rutiere. Pe circa 4.000 mp au 
fost executate marcaje cu vopsea alba  solubila  s i 
pe 1.250 mp marcaje bicomponente de culoare 
alba . De asemenea, au fost achizit ionate s i 
instalate 44 de indicatoare rutiere.  Î n cadrul 

fieca rui proiect de sistematizare derulat î n anul 
2018 care a presupus asfalta ri de drumuri, la 
finalul lucra rilor de asfaltare au fost realizate 
marcaje rutiere s i s-au instalat indicatoare rutiere, 
respectiv la tronsonul doi din cartierul Timis orii 
110, la tronsoanele 3, 4 s i 5 de drum din cartierul 
Militari s i drumul Tapia-Arma dia. 

Marcaje și indicatoare rutiere 

Din anul 2008 am desfa s urat î n municipiul Lugoj 
un vast program de asfaltare a drumurilor din 
municipiu. Drumurile se prezentau atunci î ntr-o 
situat ie precara , aveau î n cea mai mare parte 
carosabilul pavat. Din cauza avariilor la ret eaua de 
apa  s i a brans amentelor, stra zile din oras  erau 
pline de denivela ri s i erau deteriorate pe diverse 
port iuni. Circulat ia se desfa s ura î n condit ii precare. 
De atunci au fost reabilitate prin asfaltare peste 
200 de stra zi printr-un program anual desfa s urat 
cu consecvent a  pa na  î n prezent. Din cauza 
traficului,  a unor condit ii de vreme (succesiuni 
î nghet -dezghet ) sau a unor lucra ri pe carosabil 
apar pe anumite port iuni gropi s i deteriora ri ale 
ca ii de rulare. De aceea, an de an desfa s ura m un 
program de reparat ii a stra zilor. Î ncepa nd cu luna 
aprilie a anului 2018 s-au desfa s urat lucra rile de 

reparat ii a carosabilului prin plombare. Au fost 
reparate circa 77 de stra zi din municipiu pe o 
suprafat a  de cca 9.000 mp. De asemenea, 
î ntret inem anual s i stra zile balastate din oras  care 
sunt tot mai put ine pentru ca  anual am introdus o 
parte dintre acestea î n programul de asfalta ri. 
Lucra rile de î ntret inere s i reparare a stra zilor 
balastate s-au desfa s urat î n anul 2018 pe o 
suprafat a  totala  de 18.000 mp. Au fost executate 
lucra ri pe stra zile Fdt. Clos ca, Cernabora, Fdt. 
Cernabora 1 s i 2, Fagilor, Moara Ș pa neasca , Fdt. 
Dorobant i, Șpinant ei, Agriculturii, î n cartierul 
M.A.N. s i sat Tapia. Au fost reparate s i stra zile care 
mai au partea carosabila  pavata . Lucra rile s-au 
desfa s urat pe o suprafat a  totala  de 2.000 mp pe 
stra zile Herendes tiului, Tiberiu Brediceanu, 
Rahovei s i Rara u.  

 



 

Proiect de sistematizare urbană a zonei străzilor 
D. Bolintineanu - I.D. Suciu – D. Cantemir  
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Una din priorita t ile mele î n 
funct ia de primar al municipiului 
a constituit-o dezvoltarea 
urbanistica  a Lugojului. De-a 
lungul timpului am promovat o 
seama  de proiecte de 
sistematizare a unor zone 
diverse din oras . Am considerat 
ca  dezvoltarea economica  a 
oras ului impune modernizarea 
tuturor zonelor publice. Î nca  din 
anul 2008 am intervenit î n 
fiecare cartier cu diverse 
proiecte care au î nsemnat 
moderniza ri de drumuri, parca ri, 
spat ii verzi, terenuri de sport, 
ansambluri de jocuri pentru 

copii, fois oare s i spat ii pentru 
recreere s i petrecerea timpului 
liber. An de an am desfa s urat 
astfel de proiecte care au 
schimbat fat a oras ului. Un astfel 
de proiect derulat î n 2018 a 
vizat sistematizarea urbana  a 
zonei stra zilor D. Bolintineanu - 
Î.D. Șuciu – D. Cantemir. Î n 
cartierul Balta Lata  am finalizat 
î n anii trecut i o serie de proiecte 
de modernizare a stra zilor s i 
trotuarelor astfel î nca t 
problemele de acest fel au fost 
rezolvate î n cea mai mare parte. 
Ra ma sese de modernizat aceasta  
zona  situata  la intrarea î n 

cartier. Cu acest prilej au fost 
derulate lucra ri de reabilitare a 
parcului s i a parca rii din 
apropiere. Au fost refa cute toate 
aleile din interiorul parcului 
unde a fost turnat un asfalt de 
culoare ros ie. Ș-a intervenit s i la 
aleile perimetrale care au fost 
betonate. Î n vederea amenaja rii 
spat iilor verzi, s-a as ternut un 
strat de pa ma nt vegetal s i s-a 
fa cut î nsa ma nt area cu gazon. A 
fost asfaltata  s i parcarea din fat a 
Bisericii Penticostale. La final au 
fost instalate mobilierul urban 
(ba nci s i cos uri de gunoi) s i un 
complex de jocuri pentru copii. 



Reabilitarea clădirii Școlii de Arte „Remus Tașcău” 
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Reabilitarea ret elei de alimentare 
cu apa  a municipiului este o 
lucrare complexa  s i de mare 
anvergura  care a demarat î n anul 
2007. Este vorba de alimentarea 
oras ului de la cele doua  uzine de 
apa , cu conducte magistrale noi de 
400 mm, dar s i montarea de 
conducte noi pe marea majoritate 
a stra zilor din oras . Executantul 
lucra rii a fost Hidroconstruct ia 
Bucures ti prin sucursala de la 
Caransebes . Pe parcursul timpului, 
pentru a gestiona eficient toate 
problemele pe care le presupune o 
lucrare de o asemenea amploare, 
am avut î n mod constant discut ii 
cu reprezentant ii firmei 
Hidroconstruct ia. Pe parcursul 
anului 2018 am continuat lucra rile. 
A fost montata  o conducta  noua  î n 
toata  zona centrala  a oras ului, 

respectiv pe stra zile: M. Eminescu, 
Magnoliei, Pades ului, Liberta t ii, 
Nera, Îon Vidu, Î.P. Ba na t eanu, F. 
Barbu, Î mpa ratul Traian, Î. 
Creanga , V.V. Delamarina, 
Narciselor, A. Îancu, T. Popovici, 
A.C. Popovici, Eftimie Murgu, P-t a 

Victoriei, Fa ga ras , Valeriu Branis te, 
Fdt. Plevnei, P-t a J.C. Dra gan, 
Unirii, A. Ș aguna, Memorandului, 
Plopilor, Ș trandului, Șpl 
Șporturilor, Poalele Viilor, C. 
Brediceanu, Șpl. Campionilor. 

Lucrări la rețelele de apă și canalizare 

Ca nd am ga ndit strategia de dezvoltare a municipiului 
Lugoj am t inut cont s i de un aspect foarte important. 
Este vorba de renumele cultural al oras ului nostru care 
este cunoscut ca fiind „capitala culturala  a Banatului”. 
Acest renume este zestrea pe care ne-au la sat-o 
î naintas ii nos tri, de aceea consider ca  este o datorie de 
onoare din partea noastra  sa  ducem mai departe tradit ia 
culturala  a oras ului. Ca primar, am considerat important 
sa  asigura m baza materiala  institut iilor culturale, pentru 
ca  dintotdeauna Lugojul a dat personalita t i culturale de 
renume. Am reabilitat astfel interiorul Teatrului 
Municipal, am fa cut din cla direa, aflata  î ntr-o stare 
avansata  de degradare a fostului cinematograf Victoria, 
un Cinematograf 3D modern. Am reabilitat muzeul de 
istorie s i Etnografie, am adus î n patrimoniul oras ului 
casa î n care au tra it Bredicenii, pe care am renovat-o s i 
am introdus-o î n circuitul cultural. Am renovat fat ada s i 

am reparat acoperis ul Bibliotecii Municipale s i avem de 
pus î n practica  proiectul de renovare a Galeriei Pro-Arte. 
Ma  voi referi î n continuare la cla direa ce ada postes te 
Ș coala de Arte „Remus Tas ca u” care, de asemenea, se 
afla î n stadiu de degradare. Î n ultima parte a anului 2017 
demarau lucra rile la proiectul de reabilitare a acestei 
cla diri. Pe parcursul anului 2018 lucra rile au continuat. 
A fost finalizata  reabilitarea acoperis ului cla dirii s i a 
sistemului de colectare a apelor pluviale. De asemenea, 
au fost finalizate lucra rile de refacere a fat adei cla dirii 
dinspre trotuar, inclusiv a î nlocuirii ferestrelor cu 
ta mpla rie cu geam termopan. Î n acest an lucra rile vor 
continua cu reabilitarea gangului de la intrare s i apoi a 
fat adei dinspre curte, î n ambele situat ii cu î nlocuirea 
us ilor s i ferestrelor cu unele cu geam termopan. Pe viitor 
cla direa va fi renovata  s i la interior.  

 



 

Proiecte de sistematizare urbană în 
cartierele Micro III și Timișoarei 110 
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Una dintre cele mai importante 
priorita t i ale noastre o reprezinta  
î mbuna ta t irea continua  a zestrei 
edilitare s i modernizarea oras ului. 
Pentru a aborda î ntr-un mod 
temeinic, eficient s i durabil toata  
problematica referitoare la 
transportul î n municipiu s i pentru 
crearea unui mediu urban durabil 
am elaborat î n anul 2015 Planul de 
Mobilitate Urbana  Durabila  a 
Municipiului Lugoj, o documentat ie 
care ra spunde nevoilor î n continua  
cres tere privind mobilitatea s i 
accesibilitatea. De asemenea, am 
ra mas consecvent ideii de a 
transforma radical spat iile din 
zonele cu blocuri de locuint a  
pentru o dezvoltare armonioasa  s i 

sa na toasa  a zonei urbane, 
contribuind astfel la cres terea 
calita t ii viet ii locuitorilor. Î n ultimii 
ani a crescut mult numa rul 
autoturismelor din oras , iar locurile 
de parcare sunt insuficiente.  An de 
an am ca utat prin proiecte de 
sistematizare urbana  sa  ga sim o 
rezolvare acestei problematici. Î n 
anul 2018 am intervenit î n acest 
sens î n doua  cartiere ale oras ului. 
Î n cartierul Micro ÎÎÎ, î n zona 
blocurilor 24-25 s i 45-49 au fost 
amenajate parca rile, accesele la 
blocuri s i realizat sistemul de 
scurgere a apelor pluviale. Au fost 
amenajate spat iile verzi ra mase. Î n 
zona blocurilor 24-25 au fost 

amenajate 42 de locuri de parcare 
pe o suprafat a  de 673 mp, iar î n 
zona blocurilor 45-49 am amenajat 
47 de parca ri pe o suprafat a  de 890 
mp. Pe parcursul anului 2018 a fost 
finalizat s i lotul 2 al proiectului de 
sistematizare a cartierului Timi-
s oarei 110 proiect care î n anul 
2017 a fost finalizat pe loturile 1, 3 
s i 4. Au fost reabilitate drumurile, 
trotuarele s i parca rile din zona , au 
fost executate marcajele rutiere s i 
amenajate spat iile verzi. Au fost 
asfaltate drumurile pe o lungime de 
351 m, î n total 2.280 mp, trotuare 
pe cca 557 mp, au fost amenajate 
68 de locuri de parcare s i refa cute 
spat iile verzi pe cca 600 mp. 



 

Lucrările de modernizare a Ștrandului Municipal au fost 
finalizate 
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Una din preocupa rile noastre 
importante a constituit-o realizarea 
de investit ii la obiective care sa  
ofere lugojenilor posibilita t i decente 
s i normale de petrecere a timpului 
liber prin activita t i culturale 
sportive sau de agrement. Astfel, de-
a lungul timpului am construit î n 
cartiere terenuri de sport cu gazon 
sintetic, am instalat aparate de 
fitness î n aer liber, fois oare, am 
modernizat cinematograful, am fa cut 
lucra ri de reabilitare a interiorului 
teatrului s i multe altele. Pentru ca  î n 
municipiul Lugoj a existat î n trecut 
un Ș trand Municipal care de-a lungul 
anilor s i administrat iilor trecute 
ajunsese î n paragina  am hota ra t sa  
moderniza m fostul s trand printr-un 
proiect de realizare a unei baze de 

agrement complet noi s i la 
standarde actuale. Doream astfel sa  
oferim ceta t enilor o alternativa  la 
tradit ionala ies ire pe malul 
Timis ului sau la deplasarea î n alte 
localita t i î n acest scop. Am depa s it 
primele obstacole, s i î n anul 2012 
am demarat lucra rile. Din motive 
obiective care au depins exclusiv de 
proiectant s i constructor lucra rile au 
fost î ntrerupte o perioada  de doi ani. 
Î n anul 2017 am reluat din plin 
lucra rile la acest obiectiv. Î ncepa nd 
cu luna aprilie a anului 2018 au 
continuat lucra rile la proiectul de 
reabilitare a Ș trandului Municipal, 
lucra ri desfa s urate concomitent cu 
cele de la amenajarea bazinului cu 
tobogan, obiectiv aflat de asemenea 

î n incinta bazei de agrement Ș trand. Î n data de 31 octombrie au fost 
finalizate lucra rile la Ș trand s i a avut 
loc recept ia. Complexul cuprinde un 
bazin de agrement pentru adult i 
(34,5x17 m), cu ada ncime 1-1,5m, 
un bazin de sa rituri (17x8 m), cu 
ada ncimea apei de 3,4 m, un bazin 
de agrement pentru copii, doua  
jacuzzi, un ra u artificial care 
î nconjoara  cele doua  bazine mari, 
saune, dus uri exterioare, vestiare. 
De asemenea, complexul include  
terenuri de sport (de baschet, de 
minifotbal s i de tenis) dotate cu 
instalat ie de nocturna , s i spat ii 
comerciale (2 baruri cu terasa ). 
Mobilierul aferent a fost deja 
achizit ionat s i depozitat. Ș trandul 
Municipal va fi dat î n folosint a  anul 
acesta la data de 1 Mai. 



 

Reabilitarea clădirii fostei cazarme de pe strada 
Banatului 
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Aspectul oras ului a fost una din 
priorita t ile programului cu care m-
am prezentat î n fat a lugojenilor.  
Oras ul are o zestre edilitara  
importanta  s i am ca utat sa  facem 
toate demersurile legale pentru a 
reabilita ca t mai multe cla diri a 
ca ror valoare arhitecturala  confera  
identitate Lugojului. Din pa cate 
administrat ia nu poate interveni la 
marea majoritate a cla dirilor din 
oras  deoarece acestea sunt î n 
proprietate privata  s i legea nu 
permite finant area unor astfel de 
lucra ri. Ne-am concentrat î nsa  pe 
reabilitarea fat adelor s i uneori chiar 
a î ntregii cla diri la imobile aflate î n 
proprietatea Municipiului Lugoj. Am 
dat o fat a  noua  cla dirii Prima riei 
Municipiului Lugoj, a Bibliotecii 

Municipale, a celei î n care î s i are 
sediul Polit ia Municipala . Î n cursul 
anului 2017, alte doua  cla diri din 
Piat a J.C. Dra gan au intrat î n 
programul nostru de reabilitare. 
Este vorba de imobilele situate la 
numerele 5 s i 6, ambele aflate î n 
proprietatea municipiului Lugoj, cel 
de la numa rul 6 doba ndind mai 
recent acest statut î n urma 
demersurilor noastre. Ca s i cla direa 
Polit iei municipale cu care aceste 
doua  imobile se î nvecineaza , 
acestea fac parte din Centrul Îstoric 
al municipiului, din Ansamblul 
urban Piat a J.C. Dra gan, î ncadrat î n 
lista monumentelor istorice din 
Roma nia. Pentru cla direa de la nr. 5 
am elaborat un proiect de 
reabilitare completa  urma nd sa  

funct ioneze ca sediu al Șerviciului 
Public Comunitar pentru Evident a 

Persoanelor. Pe parcursul anului 

2018 a fost demarat un proiect 
important de reabilitare a unei 
cla diri care apart ine Municipiului 
Lugoj. Este vorba de cla direa fostei 
cazarme de pe strada Banatului, nr. 
8 A, acolo unde se va amenaja noul 
sediu al Direct iei de Asistent a  
Șociala  Comunitara  Lugoj. A fost 
î nlocuit î n totalitate acoperis ul,  î n 
partea din spate a acestuia fiind 
preva zut î n proiect un luminator.  A 
fost reabilitata  fat ada cla dirii, 
urma nd ca î n acest an sa  fie montate 
ferestrele. A fost refa cuta  instalat ia 
electrica  s i de asemenea, reabilitata  
instalat ia de apa  s i canalizare. 
Înteriorul a fost decapat, s-au 
executat lucra ri de recomparti-
mentare, lucra ri la pardoseli s i 
finisaje. De asemenea, au fost 
executate lucra ri la casa liftului. 
Lucra rile continua  s i î n acest an. 



 

Noi lucrări de modernizare la Teatrul Municipal  
Traian Grozavescu 
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Consider ca  zestrea edilitara  a oras ului 
merita  sa  fie î ngrijita  s i de ea sa  se 
poata  bucura s i generat iile viitoare. 
Pentru a cinsti mos tenirea culturala  
la sata  noua  de ilus trii î naintas i am 
hota ra t modernizarea Teatrului 
Municipal „Traian Groza vescu”. Am 
considerat restaurarea interiorului o 
obligat ie morala  fat a  de trecutul 
cultural al acestui as eza ma nt care a 
fa cut cinste oras ului de-a lungul a mai 
bine de un secol. Am reus it astfel un 
prim pas î n planul nostru de a 
moderniza aceasta  cla dire chiar î n 
anul î n care aniversam 115 ani de 
existent a  a sa prin modernizarea 
interiorului fa ra  partea de la balcon. 
Ne-am propus sa  desfa s ura m s i î n anii 
urma tori o seama  de activita t i menite 
sa  asigure bunul mers al institut iei pe 
viitor. Dupa  ce, pe parcursul anului 

2016 am desfa s urat lucra ri de 
modernizare a scenei, cortinei, a 
cabinelor de machiaj s i a grupurilor 
sanitare aferente de la parterul cla dirii 
anexe, am continuat moderniza rile s i 
î n anul 2017. Astfel, î ncepa nd cu luna 
octombrie am demarat lucra ri de 
reabilitare a pa rt ii de la balcon. A fost 
refa cuta  structura treptelor, a fost 
î na lt ata  toata  partea de sus cu circa 40 
de cm pentru a oferi spectatorilor de 
la balcon vizibilitate la scena . Ș-a 
montat mocheta speciala  de trafic 
intens la standarde actuale pentru sa li 
de spectacol. Ș-au montat î n partea 
centrala  a balconului 52 de scaune, 
identice cu cele din partea de jos. Î n 
anul 2018 au continuat lucra rile. Au 
fost finalizate pa rt ile laterale ale 
balconului, sub forma  de loja . Ș-au 

refa cut balustradele lojelor laterale de 

la balcon. Ș-au montat lumini pentru 

facilitarea accesului î n zona balconului 
î n condit ii de semiobscuritate. Î n 
prezent, la balcon sunt 74 de locuri 
care asigura  vizibilitate optima  la 
scena  rezolva ndu-se problema 
existenta  ca nd mai put in de juma tate 
din locurile de la balcon ofereau 
vizibilitate spre scena . Tot î n anul 
2018 s-au finalizat s i lucra rile de 
modernizare a celor 4 cabine de 
machiaj de la etajul unu î mpreuna  cu 
grupurile sanitare aferente s i au fost 
mobilate cu module de machiaj 
moderne. Ș-au reabilitat grupurile 
sanitare aferente cabinelor de machiaj 
de la etajul unu, fiecare grup sanitar 
dispuna nd s i de o baie. A fost, de 
asemenea, modernizat holul de la 
etajul unu a din zona cabinelor, 
pardoseala a fost placata  cu gresie s i a 
fost modernizat sistemul de iluminat. 



 

Ansambluri noi de jocuri pentru copii instalate în oraș, 
reparații și înlocuire mobilier stradal 
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O importanta  prioritate a administrat iei o reprezinta  
sa na tatea populat iei de pe raza municipiului. Pentru 
ca  Lugojul este stra ba tut central de ra ul Timis  pe 
timpul verii, aici se manifesta   o serie de efecte 
negative din partea insectelor care transmit o 
multitudine de boli bacteriene, virale sau parazitare. 
De aceea, combaterea insectelor prin dezinsect ie este 
o necesitate igienica  care trebuie efectuata  periodic.  
Î n data de 18 mai 2018, î ntre orele 18.00 – 22.00 pe 
teritoriul municipiului Lugoj s-au executat lucra ri 
aviochimice de dezinsect ie (tratamente de combatere 
a insectelor zbura toare precum: t a nt ari, mus te, etc). 
Șubstant a folosita  a fost un insecticid produs de 
renumita firma  Bayer formulat special pentru 
activita t i de dezinsect ie urbana . Produsul este 
conceput î n mod special pentru o eficacitate maxima  
î n condit ii de securitate a spat iului tratat s i fa ra  

restrict ii la aplicarea pe vegetat ie. Populat ia s i 
apicultorii din zona  au fost informat i î n timp util î n 
lega tura  cu aceasta  activitate prin intermediul mass 
media. 

Î n fiecare din ultimii ani am 
desfa s urat lucra ri de reabilitare a 
parcurilor din oras  prin refacerea 
aleilor s i intervent ii la spat iile 
verzi. Pentru ca parcurile sa  
capete o imagine cu adeva rat noua  
s i î ngrijita , an de an am hota ra t sa  
completa m mobilierul urban, sa  
repara m ceea ce poate fi reparat 
din mobilierul urban existent, 
respectiv ba nci, cos uri de gunoi, 
fois oare. Au fost, de asemenea, 
achizit ionate 40 de ba nci s i 30 de 
cos uri de gunoi care au fost 
montate o parte î n parcul Ga rii, pe 
cele 2 alei reabilitate s i o parte î n 
parcul Ș trand. De asemenea, am 
urma rit permanent, prin angajat ii 
Biroului Tehnic din prima rie, starea ansamblurilor de jocuri pentru copii din parcurile s i din 

cartierele oras ului  pentru ca 
acestea sa  nu prezinte pericol 
pentru copiii care le folosesc.  
Astfel, am achizit ionat ca piese de 
schimb î n 2018, 15 tobogane 
drepte s i 8 buca t i scaun plus lant  
care le-au î nlocuit pe cele 
deteriorate. Î n plus am 
achizit ionat 4 noi complexe de 
jocuri pentru copii care au fost 
amplasate dupa  cum urmeaza : î n 
cartierul Cotu Mic la troit a , î n 
cartierul Micro Î, î n cartierul 
Ștadion î n apropierea blocurilor 
ANL s i î n cartierul Timis orii 110. 

Dezinsecția aviochimică în municipiu 



 

Lucrări de întreținere a parcurilor 
 și spațiilor verzi din municipiu 
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Pentru ca  î n tot i aces ti ani î n care am 
fost î n fruntea administrat iei 
lugojene am desfa s urat lucra ri de 
investit ii î n toate cartierele 
municipiului, î n parcurile din oras  la 
drumuri s i trotuare, am considerat 
absolut necesare lucra ri de 
î ntret inere periodice a spat iilor 
verzi, a parcurilor s i a copacilor aflat i 
pe domeniul public de pe î ntreg 
teritoriul oras ului. Î n anul 2018 am 
desfa s urat î n acest sens ample 
lucra ri prin Șerviciul de Șere s i Șpat ii 
Verzi. Au fost reamenajate 
peisagistic trei sensuri giratorii din 
oras , respectiv cele de pe strada Ep. 
Dr. Îon Ba lan, Ștr C. Wallish s i str. 
Prima verii.  Î n cartiere au fost 
desfa s urate lucra ri de sezon la 
spat iile verzi.  Au fost efectuate 
lucra ri de toaletare a copacilor unde 

a fost cazul.  Una din cele mai 
importante lucra ri desfa s urate pe 
parcursul anului 2018 a constituit-o 
refacerea spat iilor verzi din parcul 
„George Enescu”. Au fost efectuate 
lucra ri ample care au vizat 
reabilitarea completa  a spat iilor 
verzi din parc care s-au degradat de-
a lungul anilor s i cu prilejul 
lucra rilor de modernizare completa  
a aleilor din parc. Toate spat iile verzi 
au fost arate s i s-au efectuat lucra ri 
de î ngra s are a solului fiind utilizat 
î ngra s a ma nt organic. A urmat 
ma runt irea pa ma ntului, nivelarea s i 
î nsa ma nt area cu gazon. Doua  zone 
din parc au fost amenajate cu flori de 
sezon. A fost adus nisip fin pentru a 

fi î ntins la locurile de joaca  pentru copii. Actuala refacere a spat iilor 
verzi din parcul George Enescu 
completeaza  lucra rile de 
modernizare a aleilor parcului 
desfa s urate î n anul 2017, dotarea cu 
mobilier urban (ba nci s i cos uri de 
gunoi) s i instalarea noilor 
ansambluri de joaca  pentru copii. 
Astfel, aceasta  zona  de agrement s i 
recreere care atrage zilnic foarte 
mult i lugojeni a ca pa tat o noua  
î nfa t is are. Î n sezonul de toamna  
Șerviciul Șere s i Șpat ii Verzi s-a 
ocupat de reamenajarea peisagistica  
a fa nta nii din piat a Josif Constantin 
Dra gan. De asemenea, s-au 
desfa s urat î n oras  lucra ri de plantare 
a florilor s i plantelor de toamna  
precum s i a bulbilor de lalele care 
î nfloresc prima vara.  



 

Iluminatul festiv de sărbători 
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Î ntotdeauna am ca utat ca î n luna 
decembrie sa  prega tim oras ul s i 
sa -i da m un aspect ca t mai î ngrijit 
pentru ca  atmosfera speciala  din 
preajma Cra ciunului s i a Anului 
Nou, farmecul s i magia 
sa rba torilor de iarna  au fost 
î ntotdeauna influent ate s i de 
modul î n care se prezinta  oras ul. 
Î nca  din luna noiembrie au 
demarat lucra rile privind 
iluminatul ornamental pentru 
sa rba torile de iarna . A fost nevoie 
sa  fie reparate o parte din 
instalat iile stradale s i au fost 
puse î n funct iune cele deja montate, existente. Î n unele cazuri a fost nevoie chiar de 

î nlocuirea completa  a unor 
elemente. Au fost î n aceste cazuri 
instalate perdele, bannere s i 
s iruri luminoase noi. Pentru ca  î n 
anul 2017 cupola luminoasa  din 
Piat a J.C. Dra gan s-a bucurat de 
succes î n ra ndul lugojenilor, am 
hota ra t sa  o monta m s i î n 2018. 
Aceasta a constituit elementul 
central î n zona  unde au fost 
instalate î nsa  s i celelalte lumini 
ornamentale tradit ionale. Î n anul 
2018 am ca utat ca s i î n ceilalt i ani 
sa  distribuim elemente de 
iluminat ornamental pentru 
sa rba tori î n majoritatea zonelor 
din oras .   



 

Subvenții pentru încălzirea locuinței  

PAGINA 16-  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2018  

Î n fiecare an, î n baza O.U.G. nr. 
70/2011, Prima ria Municipiului 
Lugoj, prin Direct ia de Asistent a  
Șociala  Comunitara , acorda  
subvent ii pentru î nca lzirea 
locuint ei pentru persoanele 
singure sau familiile domiciliate 
î n municipiu s i satele 
apart ina toare, Tapia s i Ma guri, 
care au un venit net lunar pe 

membru de familie de pa na  la 
750 lei. Toate aceste subvent ii 
sunt pla tite din bugetul de stat, 
prin Agent ia Judet eana  de Pla t i 
s i Înspect ie Șociala  Timis  (î n 
cazul beneficiarilor de subvent ie 
la î nca lzirea locuint ei cu lemne, 
sumele cuvenite fieca rui 
solicitant sunt transferate 
D.A.Ș.C. Lugoj care pla tes te 

sumele prin casieria unita t ii la o 
data  comunicata  î n prealabil, iar 
î n cazul subvent iilor la î nca lzirea 
locuint ei cu gaze naturale s i 
energie electrica , cuantumul 
stabilit al subvent iei se scade din 
facturile emise de ca tre furnizori 
î n lunile aferente sezonului rece 
direct pe factura , î nsa  fa ra  ca, 
cuantumul subvent iei sa  
depa s easca  consumul de gaze 
naturale/energie electrica  î n 
luna respectiva ). Î n cazul 
sezonului rece 2018 - 2019, au 
fost î nregistrate 35 de solicita ri 
î n vederea acorda rii subvent iilor 
la î nca lzire. Au fost emise 
dispozit ii de acordare pentru 
toate cele 35 de solicita ri care au 
î ndeplinit criteriile. Î n cazul 
beneficiarilor de ajutor social, î n 
sezonul rece 2018 - 2019, î n 
municipiul Lugoj sunt 29 de 
persoane singure/familii 
beneficiare de ajutor pentru 
î nca lzirea locuint ei cu lemne, 
suma pla tita  acestora fiind î n 
cuantum de 8.410 lei. 

 Prin intermediul Direct iei de 
Asistent a  Șociala  Comunitara  am 
continuat s i î n anul 2018 
act iunea de acordare a premiilor 
de fidelitate pentru cuplurile care 
au î mplinit 50 de ani de ca sa torie 
s i a premiilor de excelent a  
pentru persoanele care au 
î mplinit 90 de ani de viat a . 
Aceasta  activitate am derulat-o î n 
trei etape,  toate aceste 
evenimente ava nd loc î n Șala 
Ros ie a Cinematografului Bela 
Lugosi. Î ntr-o prima  etapa  
desfa s urata  î n cursul lunii aprilie 
am acordat premii de fidelitate 
pentru un numa r de 10 cupluri s i 
premii de excelent a  pentru 8 
persoane. Î n cursul lunii august 
am desfa s urat a doua etapa , 
ocazie cu care au fost premiate 
16 cupluri care au î mplinit 50 de 

ani de ca sa torie s i 15 persoane î n 
va rsta  de peste 90 de ani. Mart i, 
11 decembrie 2018 am 
desfa s urat cea de-a treia etapa , 

ca nd au fost premiate 21 cupluri 
care au î mplinit 50 de ani de 
ca sa torie s i 16 persoane î n va rsta  
de peste 90 de ani.  

Premii de fidelitate și de excelență pentru seniorii municipiului  



 

Bursele municipale  
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Î n data de 23 mai 2018, la Teatrul 
„Traian Groza vescu” a avut loc 
festivitatea de acordare a burselor 
municipale pentru semestrul Î al 
anului s colar 2017-2018. Î n funct ie 
de specificul activita t ilor extra-
curriculare desfa s urate de elevi, 
bursele municipale sunt divizate î n 
doua  categorii – burse municipale 
civic-culturale s i burse municipale 
sportive, fiecare dintre acestea ava nd 
ca te trei subcategorii: de excelent a  - 
î n valoare de 100 lei/luna , de 
performant a  - î n valoare de 75 
lei/luna  s i de merit - î n valoare de 50 
lei/luna . Elevii î nscris i î n program au 
optat pentru categoria de bursa , iar 
departajarea lor pe subcategorii s-a 
realizat pe baza notei finale obt inute, 
conform unui algoritm de calcul, din 
performant ele educat ionale s i 
activitatea extracurriculara . Prima ria 
Lugoj a aprobat pentru semestrul Î 
acordarea urma toarelor categorii de 
burse municipale: 45 de burse civic-
culturale, din care 15 burse de 
excelent a , 15 burse de performant a , 
15 burse de merit, respectiv 27 de 
burse sportive, din care 13 burse de 
excelent a , 13 burse de performant a  
s i o bursa  de merit. Șuma totala  
alocata  burselor municipale pentru 

semestrul Î al anului s colar 2017-
2018 a fost de 28.500 lei, din care 
16.875 lei pentru bursele municipale 
civic-culturale s i 11.625 lei pentru 
bursele municipale sportive. 
Programul privind bursele 
municipale pentru semestrul al ÎÎ -
lea al anului s colar 2017-2018, a fost 
continuat, astfel ca  î n data de 12 
decembrie 2018, la Teatrul „Traian 
Groza vescu” a avut loc festivitatea de 
acordare a sumelor cuvenite. 
Prima ria Lugoj a aprobat acordarea 

urma toarelor burse municipale: 43 
de burse civic-culturale, din care 14 
burse de excelent a , 14 burse de 
performant a , 15 burse de merit, 
respectiv 27 de burse sportive, din 
care 13 burse de excelent a , 13 burse 
de performant a  s i o bursa  de merit. 
Șuma totala  alocata  burselor 
municipale pentru semestrul ÎÎ a fost 
de 27.625 lei, din care 16.000 lei 
pentru bursele municipale civic-
culturale s i 11.625 lei pentru bursele 
municipale sportive. 

Premierea elevilor olimpici și a profesorilor îndrumători 

Ta na ra generat ie este sperant a 
noastra  pentru ziua de ma ine. De 
aceea, munca extraordinara  de 
formare pe care o desfa s oara  an de 
an dasca lii lugojeni da  roade s i din 
ra ndul elevilor se ridica  cei mai 

buni. Ei sunt elitele noastre, 
schimbul nostru de ma ine, ei vor 
duce mai departe faima oras ului 
nostru, ei sunt garant ia progresului 
pe care î l va î nregistra Lugojul î n 
viitor. De aceea, am considerat 

î ntotdeauna firesc sa  premiem 
eforturile acestor copii de except ie. 
Avem grija  sa  prevedem î n fiecare 
an î n bugetul municipiului sume 
prin care sa -i premiem pentru 
rezultatele deosebite la fazele 
superioare ale olimpiadelor s colare. 
Pentru ca  eu î nsumi am fost dasca l 
î n î nva t a ma ntul lugojean s i cunosc 
bine munca pe care o depun 
profesorii lugojeni ai ca ror elevi 
obt in rezultate de except ie consider 
firesc sa  ra spla tim pe ma sura  s i 
munca oamenilor de la catedra . 
Astfel mart i, 19 decembrie, la 
Teatrul Municipal „Traian 
Grozavescu”, am fa cut  tradit ionala 
premiere anuala  a  elevilor olimpici 
s i a dasca lilor care i-au prega tit. Au 
fost premiat i 96 elevi s i 62 de 
profesori. Șumele totale destinate 
premierii au fost 28.600 lei pentru 
elevi s i 9.870 lei pentru profesori.  



 

Una din preocupa rile noastre 
importante este aceea de a sprijini 
institut iile de î nva t a ma nt de pe raza 
municipiului.  Ani de zile am lucrat î n 
î nva t a ma nt ca simplu dasca l, apoi 
director s i mai ta rziu inspector s colar 
s i am avut astfel ocazia sa  cunosc 
î ntreaga problematica  cu care se 
confrunta  educat ia lugojeana . Am 
ra mas s i acum ala turi de cadrele 
didactice s i de elevii lugojeni s i î ncerc 
dupa  puteri s i resurse s i î n limitele 
legii sa  sprijin buna funct ionare a 
institut iilor s colare lugojene.  Pe la nga  
sumele alocate an de an de la bugetul 
local al municipiului pentru 
funct ionarea institut iilor de 
î nva t a ma nt (gaz, curent, utilita t i, 
dota ri), am preva zut s i bani pentru 
dezvoltare, respectiv pentru investit ii, 
reparat ii s i reabilita ri la gra dinit ele 
sau s colile de pe teritoriul 
municipiului. Pentru ca procesul de 
î nva t a ma nt sa  se poata  desfa s ura î n 
condit ii corespunza toare, pe 
parcursul vacant ei de vara , î n s colile 
s i gra dinit ele lugojene au fost 
executate lucra ri de reparat ii s i 
î ntret inere. Au fost efectuate î n unele 
cazuri reparat ii ale cla dirilor, î nlocuiri 
ale unor ferestre, reparat ii ale 
acoperis urilor, igieniza ri ale sa lilor de 
clase, coridoarelor s i grupurilor 

sanitare, zugra veli, reparat ii ale unor 
instalat ii, refacerea unor piese de 
mobilier, lucra ri la grupuri sanitare, 
lucra ri de dezinsect ie s i deratizare, 
lucra ri la unele sa li de sport, instalare 
de camere video pentru 
supraveghere, lucra ri de izolare 
termica  a peret ilor precum s i alte 
intervent ii necesare bunului mers al 
activita t ilor didactice. De asemenea, 
î n unele cazuri au fost efectuate 
lucra ri î n curt i, terenuri de sport s i la 
spat iile verzi. Prin Biroul 
Management Proiecte Programe care 
a colaborat cu conducerea Colegiului 

Tehnic „Valeriu Branis te”  a fost 
î ntocmit s i depus un proiect pe foduri 
europene pentru construct ia unei noi 
sa li de sport la aceasta  institut ie. Ca î n 
fiecare an, am fost prezent s i î n 10 
septembrie 2018 î n mijlocul elevilor 
s i cadrelor didactice la festivita t ile de 
î ncepere a noului an s colar. Am 
participat la eveniment la cinci 
institut ii de î nva t a ma nt din oras : 
Ș coala gimnaziala  de muzica  „Filaret 
Barbu”, Colegiul Nat ional „Coriolan 
Brediceanu”, Colegiul Tehnic ”Valeriu 
Branis te”, Ș coala gimnaziala  nr. 2 s i 
Ș coala gimnaziala  „Harul”. 

Sprijin pentru cultele din municipiu  

Educație 
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Cultele din oras  au fost sprijinite ca s i î n anii precedent i, prin 
alocarea unor sume de bani, fiecare cult ava nd obligat ia sa  
depuna  un decont justificativ pa na  la sfa rs itul anului. Șuma cea 
mai mare a revenit Bisericii Ortodoxe „Pogora rea Șfa ntului Duh” 
s i Bisericii Ortodoxe „Șfa ntul Îoan Boteza torul” (Cotu Mic) care au 
primit  ca te 35 mii lei fiecare.  Alt i 25 mii lei au fost direct ionat i 
ca tre Biserica Ortodoxa  „Șfint ii Arhangheli Mihail s i Gavril” din 
cartierul ÎTL, ca s i pentru  bisericile „Șf. Îosif Mitropolitul” (Dealul 
Viilor) s i „Î nvierea Domnului”. Biserica Ortodoxa  „Adormirea 
Maicii Domnului” a primit suma de 23.000 lei. Bisericile otodoxe 
din satele apart ina toare, Tapia s i Ma guri au primit 6 mii lei, 
respectiv 9 mii lei.  Nu au fost neglijate î nsa , nici celelalte culte din 
municipiu. Cea mai mare suma  a fost alocata  Bisericii Romano-
Catolice – 30 mii lei. Urmeaza  Cultul Greco-Catolic cu suma de 13 
mii lei, aceeas i suma  fiind destinata  s i cultelor reformat s i 
penticostal.  Biserica Baptista  „Harul”a primit 17 mii lei, iar Cultul 
Mozaic s i Biserica Adventista  de Ziua a Ș aptea au primit ca te 3 mii 
lei fiecare, iar Biserica Ortodoxa  Ucraineana , 7 mii lei. Î n total, 
suma alocata  cultelor din municipiu s-a ridicat la 290 mii lei.  De 
asemenea, am propus iar Consiliul Local Municipal a alocat sume 
de bani pentru diverse evenimente din viat a unor parohii 
lugojene: hramuri ale bisericilor, o taba ra  de vara  pentru copii, un 
festival de ca ntare religioasa . 
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Cu prilejul Zilei Înternat ionale a 
Copilului, î n ziua de 31 mai, î n 
colaborare cu Clubul Copiilor s i cu 
s colile s i gra dinit ele din oras  am 
organizat un program  foarte variat 
ce a cuprins o serie de manifesta ri 
dedicate celor mici. Am invitat tot i 
copiii din oras ul nostru sa  ia parte la 
aceste evenimente dedicate lor. 
Manifesta rile s-au desfa s urat joi, 31 
mai 2018 , ca nd î ntre orele 11-14 
pentru 3 ore, Parcul George Enescu s
-a transformat î ntr-un spat iu al 
distract iei cu numeroase provoca ri 
s i surprize. Peste 250 de elevi, 
profesori s i voluntari reprezentant i 
ai mai multor institut ii s i asociat ii 
care au ca activitate principala  
educat ia non formala  (Clubul 
Copiilor Lugoj, Asociat ia Șmart 

Kreativ, Asociat ia FOA, Asociat ia 
ProBaschet, Centrul Educativ Șocio 
Șanitar „Șf. Îoana Antida") s i ai 
sponsorului Autoliv Romania ȘRL au 
oferit  ca teva ore de distract ie, 
energie s i talent  cu ocazia „Zilei 
Înternat ionale a copilului”. Pe aleile 
parcului sau la umbra arborilor au 
fost ra spa ndite mai multe ateliere la 
care copiii au participat activ: 
pictura  pe fat a , desene pe asfalt, 
jocuri sportive, dans s i aerobic, micii 
mes teri, ateliere muzicale, 
experimente s tiint ifice, teatru 
interactiv, ateliere de creat ie 
artistica , trasee aplicate. Printre 
altele au avut loc: un spectacol 
artistic sust inut de elevii de la Clubul 
Copiilor Lugoj, Centrul Educativ 
Șocio Șanitar „Șf. Îoana Antida" s i 

s coala Ko lcsey Ferenc A ltala nos 

To ro kszentmiklo s Ungaria, un 

spectacol de teatru interactiv "Alba  
ca za pada s i mai mult i pitici" cu 
actori profesionis ti de la asociat ia 
„Degetu΄mic" Timis oara s i un 
spectacol artistic sust inut de copiii 
î ndrumat i de FOA. De asemenea, la 
manifestare au participat membri ai 
Detas amentului de Pompieri Lugoj 
care au captat atent ia copiilor 
prezenta ndu-le acestora unul dintre 
utilajele lor de intervent ie. Prima ria 
Municipiului Lugoj s i Consiliul Local 
al Municipiului Lugoj au sprijinit 
financiar aceste manifesta ri. 
Șprijinim î n continuare asemenea 
manifesta ri care au un mare succes 
î n ra ndul celor mici preva za nd s i î n 
acest an î n bugetul local sume 
pentru Clubul Copiilor, institut ie 
prin care vom organiza 
manifesta rile de Ziua Copilului. 

Manifestări cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului 

 



 

Ordinea publică şi Poliţia Locală Lugoj 
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Î n perioada 1 ianuarie – 31 iulie 
2018, Direct ia Polit ia Locala  a 
funct ionat cu un efectiv format din 
41 angajat i, iar din 1 august pa na  î n 
31 decembrie 2018 cu 40 de 
angajat i. Î n perioada ianuarie-martie 
s i î ncepa nd din luna decembrie, 
agent ii Polit iei Locale au asigurat 
paza s i buna desfa s urare a activita t ii 
patinoarului deschis î n parcul 
George Enescu, activitate î ncheiata  
fa ra  evenimente deosebite. Î ncepa nd 
din luna iunie, agent ii Polit iei Locale 
au asigurat paza s i buna desfa s urare 
a activita t ii Ora s elului Copiilor 
deschis î n parcul George Enescu, 
care a î nlocuit patinoarul, activitate 
î n care nu au fost î nregistrate 
evenimente. De asemenea, au 
asigurat paza s i buna desfa s urare a 
activita t ii la locul de joaca  amenajat 
pentru copii î n fosta locat ie 
Concordia. Polit is tii locali, singuri 
sau î mpreuna  cu celelalte institut ii 
abilitate ale statului, au  asigurat 
ment inerea ordinii s i sigurant ei 
publice cu ocazia manifesta rilor 
culturale s i religioase de pe raza 
oras ului, ocazii la care s-a asigurat, 
ata t perimetrul î n care aceste act iuni 
s-au desfa s urat, ca t s i asigurarea 
deplasa rii î n condit ii de sigurant a  a 
unor coloane pe partea carosabila . 
Aceste activita t i s-au desfa s urat fa ra  
a se fi î nregistrat evenimente 
deosebite. Pe parcursul anului 2018, 
Direct ia Polit ia Locala  a asigurat 
desfa s urarea competit iilor sportive 
ale clubului C.Ș.M. Lugoj. Astfel, 

agent ii Polit iei Locale au participat la 
toate jocurile de fotbal, lupte, volei, 
gimnastica , etc., asigura nd buna 
desfa s urare a acestora, toate 
î ncheindu-se fa ra  incidente. De 
asemenea, s-a derulat act iunea de 
depistare, identificare s i 
monitorizare a persoanelor fa ra  
ada post, fiind î ntocmita  o baza  de 
date cu aceste persoane. Î n 
activitatea serviciului, î n 
permanent a , sunt asigurate posturile 
dispuse de ca tre Consiliul Local 
Lugoj, respectiv: din Piat a 
agroalimentara  Timis ul, cel de paza  
de la Baza Șportiva  Ș trand s i cel de la 
Ora s elul Copiilor din parcul George 
Enescu. Direct ia Polit ia Locala  a 
asigurat totodata , zilnic, transportul 
valorilor efectuat de Prima ria 
Municipiului Lugoj. Pe baza 

graficului zilnic de serviciu, al 
Protocolului de colaborare cu Polit ia 
Municipiului Lugoj, agent ii Polit iei 
Locale efectueaza  patrula ri î n 
posturile stabilite prin Planul de 
Ordine Publica  al Municipiului Lugoj, 
aces tia ava nd o buna  colaborare cu 
asociat iile de proprietari precum s i 
cu ceta t enii, constata nd s i 
sanct iona nd abaterile legale 
observate. Î n perioada 01 ianuarie – 
31 decembrie 2018, agent ii Polit iei 
Locale au aplicat un numa r de 1.573 
de sanct iuni din care 760 de 
avertismente scrise s i 813  de 
amenzi, î n cuantum de 256.895 lei. 
Pe parcursul î ntregului an 2018, 
Direct ia Polit ia Locala , prin Biroul 
Dispecerat s i Întervent ie, a ra spuns 
prompt s i a solut ionat un numa r de 
492 sesiza ri telefonice s i apeluri pe 
linia speciala  gratuita  TEL VERDE s i 
65 sesiza ri scrise. A verificat 
activitatea comerciala  a agent ilor 
economici s i a persoanelor fizice 
care î s i desfa s oara  activitatea î n 
Municipiul Lugoj. Î mpreuna  cu 
lucra torii Biroului de Învestigare a 
Fraudelor s i lucra torii Biroului 
Ordine Publica  din cadrul Polit iei 
Municipiului Lugoj s-au efectuat  un 
numa r de 4 act iuni comune pe linia 
prevenirii s i combaterii activita t ilor 
de evaziune fiscala , a activita t ilor de 
comert  ilegal cu produse alimentare 
s i nealimentare s i verificarea 
activita t ilor de alimentat ie publica , 
precum s i comercializarea 
ma rfurilor agroalimentare î n Piat a 
"Timis ul". 



 

Dezbateri publice și activitatea Consiliului Local 
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Î n cursul anului 2018, Consiliul Local 
al Municipiului Lugoj s-a î ntrunit î n 
24 de s edint e dintre acestea 12 au 
fost ordinare s i 12 extraordinare, 
toate fiind s edint e publice, accesul 
ceta t enilor nefiind restrict ionat. Î n 
ceea ce prives te publicitatea 
minutelor s edint elor Consiliului 
Local s i a dezbaterilor publice care 
au fost organizate, aceasta a fost 
asigurata  î n conformitate cu Legea 
nr. 52/2003, prin afis are la avizier s i 
pe site-ul institut iei. Î n cadrul 
acestor s edint e de consiliu au fost 
adoptate un numa r de 226 de 
hota ra ri, acestea fiind afis ate pe site-
ul institut iei, pentru a putea fi 
consultate de ceta t enii municipiului 
s i alte persoane interesate. 
Hota ra rile de interes general au fost 
afis ate s i la avizierul institut iei s i 
publicate î n ziarul “Monitorul de 
Lugoj” sau î n mass-media locala . Î n 
cursul anului 2018 au avut loc 3 
dezbateri publice, iar temele 
dezba tute au fost: 1. Aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal – “Magazin 
materiale de construct ii s i 
supermarket, drumuri, platforme s i 
parcaje, municipiul Lugoj, judet ul 
Timis , str. Timis orii nr. 139-141”, 
teren intravilan î n suprafat a  totala  
de 37.566 m.p. compus din teren 
î nscris î n C.F. nr. 410844 Municipiul 
Lugoj, nr. cadastral 410844 î n 

suprafat a  de 35.521 m.p. s i teren 
î nscris î n C.F. nr. 410656 Municipiul 
Lugoj, nr. cadastral 410656 î n 
suprafat a  de 2.045 m.p.; 2. 
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
– “Dezvoltare zona  de locuint e 
colective Ș+P+4E”, municipiul Lugoj, 
Funda tura Cris an, judet ul Timis , 
teren intravilan î n suprafat a  de 
5.755 m.p. î nscris î n C.F. nr. 408240 
Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 3726) nr. 
cadastral 408240(Nr. topografic: 
4121); 3. Aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – “Locuint e s i 
servicii”, municipiul Lugoj, judet ul 
Timis , teren î nscris î n C.F. nr. 

407211 î n suprafat a  totala  de 
165.299 m.p, din care 161.970 m.p. 
teren arabil extravilan s i  3.329 m.p. 
teren intravilan; 4.  Aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal – “Zona  
locuint e rezident iale”, municipiul 
Lugoj, judet ul Timis ,  str. Panselelor 
- Teiului F.N.; 5. Aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – “Lotizare pentru 
construire case”, municipiul Lugoj, 
judet ul Timis , str. Panselelor F.N.; 6. 
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
– “Construire casa  unifamiliala  
P+1E”, municipiul Lugoj. 

Am fost consecvent cu init iativa de a oferi lugojenilor 
transport gratuit pe mijloacele de transport î n comun s i 
am dovedit acest fapt prin ment inerea acestei facilita t i s i 
î n cursul anului 2018. Numa rul persoanelor care au 

apelat la transportul î n comun gratuit pe teritoriul 
municipiului  pe mijloacele de transport ale 
municipalita t ii î n anul 2018 s-a ment inut la cote 
ridicate. Astfel, pe parcursul anului 2018 î n oras ul 
nostru au apelat la transportul gratuit un numa r de 
227.894 de ca la tori. Numa rul de ca la tori pe lunile anului 
se prezinta  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. Î n anul 2018, am continuat 
demersurile punerii unor baze durabile pentru î ntregul 
transport î n municipiu. Astfel, Municipiul Lugoj este 
partener la un proiect nat ional care se deruleaza  prin 
Programul Operat ional Regional, Axa 4, proiect care 
prevede cumpa rarea a 9 autobuze electrice, trei stat ii de 
î nca rcare rapida , 9 stat ii de î nca rcare lenta . Valoarea 
proiectului pentru Municipiul Lugoj: 20.645.000 lei. 

Transportul în comun gratuit 



 

Activități privind Evidența Persoanelor 

PAGINA 22 -  ADMINISTRAŢIA LOCALĂ RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2018  

Î n anul 2018 am desfa s urat prin 
intermediul Șerviciului Public 
Comunitar Local pentru Evident a 
Persoanelor toate activita t ile 
specifice pentru ceta t eni. 
Activitatea de eliberare ori 
preschimbare a vechilor acte de 
identitate cu ca rt i de identitate este 
evident iata  de cele peste 8.150 de 
cereri de aceasta  natura  depuse de 
ca tre ceta t eni, din care au fost 
confect ionate 7.830 s i eliberate 
peste 7.900 ca rt i de identitate. Au 
fost eliberate 130 ca rt i de identitate 
prin procura  speciala  s i s-au 
preschimbat un numa r de 56 
buletine de identitate. De asemenea, 
î n cursul anului 2018 au fost 
completate un numa r de 398 ca rt i 
de identitate provizorii  s i eliberate 
un numa r de 374. Pe linia punerii î n 
legalitate cu acte de identitate a 
persoanelor de etnie roma , î n 
cadrul compartimentului se 
solut ioneaza  zilnic cereri de 
eliberare a ca rt ilor de identitate sau 
a ca rt ilor de identitate provizorii, 
din diverse motive. Î n conformitate 
cu Planul de Ma suri pentru 
eficientizarea activita t ilor 
desfa s urate î n vederea punerii î n 
legalitate a ceta t enilor care nu au 
solicitat eliberarea actelor de 
identitate î n termenele preva zute 
de lege, î n perioada ce face obiectul 
prezentei analize, cu sprijinul 
Biroului Judet ean de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evident a 
Persoanelor Timis , au fost editate 

listele cu persoanele restante la 
eliberarea actului de identitate î n 
cursul anului 2018 ( pe trimestre). 
Î n baza acestor liste s-au trimis un 
numa r de peste 1.200 invitat ii 
persoanelor cu acte de identitate 
expirate î n cursul anului 2018 s i 
care nu s-au prezentat î n vederea 
punerii î n legalitate cu act de 
identitate. Au fost luat i î n evident a  
copii cu va rsta cuprinsa  î ntre 0 – 14 
ani pe baza comunica rilor de 
nas tere primite de la prima riile 
arondate s i alte format iuni de 
evident a  din judet  s i din t ara  - 729 
nou-na scut i. Referitor la persoanele 
verificate î n  R.N.E.P., î n cursul 
anului 2018 s-au efectuat un numa r 
de 1.219 de verifica ri, dintre care 
862 pentru ministere, s i 339 pentru 
persoane fizice. La Compartimentul 

Ștare Civila  au  fost  î nregistrate s i 
s-au solut ionat î n anul 2018, 4.117 
acte, adrese, cereri, dupa  cum 
urmeaza : s-au  î ntocmit 1.466 acte 
de stare civila , din care 517 acte de 
nas tere, 282 acte de ca sa torie, 587 
acte de deces, s-au î ntocmit s i 
eliberat 2.651 certificate de stare 
civila , din care: 1.525 certificate de 
nas tere, 452 certificate de ca sa torie, 
674 certificate de deces. Au fost 
î ntocmite, operate s i comunicate 
3.856  ment iuni, dupa  cum 
urmeaza : -  au  fost  primite  537  
ment iuni, -  1.246  au  fost  operate,  
- 794  au  fost  comunicate  la  
ȘPCLEP s i  prima rii,  1.279  au  fost  
comunicate  la ex. ÎÎ. Ș-au î ntocmit 
s i comunicat 343 extrase de pe 
actele de stare civila . Au fost 
completate 1.509 buletine statistice 
privind nas terile, ca sa toriile, 
decesele s i divort urile î nregistrate 
î n mun. Lugoj î n perioada 1 ianuarie 
- 31 decembrie 2018 s i s-au 
comunicat la Direct ia  Judet eana  de 
Ștatistica  Timis . Î n cursul anului 
2018, la ghis eul Compartimentului 
Ștare Civila  s-au prezentat 
aproximativ 7.500 ceta t eni. La 
nivelul conducerii Șerviciului au 
fost î nregistrate 4.555 cereri, 
adrese, documente, a ca ror 
solut ionare a fost repartizata  
potrivit competent elor. Au fost 
primit i î n audient a  de s eful 
Șerviciului un numa r de 456 
ceta t eni, cu probleme de evident a  a 
persoanelor s i stare civila .  



 

Pentru reflectarea î n mass-media a 
î ntregii activita t i desfa s urate î n cadrul 
Prima riei s i a institut iilor subordonate 
acesteia î n cursul anului 2018 am 
folosit toate canalele de comunicare 
avute la dispozit ie. Șubiectele de 
interes public au fost promovate s i 
dezba tute prin intermediul interviu-
rilor sau emisiunilor desfa s urate la 
televizor, radio s i î n presa scrisa . Î n 
paralel, am continuat editarea s i 
distribut ia Monitorului de Lugoj, 
publicat ie aflata  sub egida Prima riei 
Municipiului Lugoj s i a Consiliului 
Local al Municipiului Lugoj care a 
ajuns î n luna decembrie la numa rul 
115. Publicat ia are o aparit ie lunara , 
un tiraj de 10.000 de exemplare î n 8 
pagini s i este structurata  pe mai multe 
domenii, respectiv probleme de 
interes local,  prezentare investit ii î n 
derulare, probleme de interes 
ceta t enesc s i din activitatea Consiliului 
Local, probleme de asistent a  sociala , 
din activitatea institut iilor de cultura  
pendinte de Consiliul Local, articole cu 

caracter istoric, prezentarea unor 
personalita t i locale, sport, anunt uri 
din partea municipalita t ii. Î n paralel 
am transmis periodic ca tre mass-
media locala  s i regionala  comunicate 

de presa  legate de activitatea 
municipalita t ii, de evenimente 
organizate de municipalitate precum 
s i alte materiale de interes public. 

Comunicate de presă şi publicaţia „Monitorul de Lugoj” 
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Ș i pe parcursul anului 2018 am 
avut un dialog direct cu ceta t enii 
oras ului î n cadrul programului 
sa pta ma nal de audient e. La acest 
mod de comunicare au apelat cei 
care au dorit sa  se adreseze pe cale 
oficiala  conducerii Prima riei. 
Activitatea de asigurare a 
audient elor s-a realizat conform 
programului de audient e stabilit, 

respectiv: - luni ora 8.30 – 10.30 - 
î nscriere -  miercuri ora 15.00 – 
audient e. Programului de audient e 
i s-a asigurat publicitatea prin 
afis area la sediul institut iei, 
inserarea lui pe pagina de internet 
(www.primarialugoj.ro), publicare 
î n “Monitorul de Lugoj” s i mass-
media. Î n cursul anului 2018 s-au 
prezentat î n audient a  un numa r de 

87 persoane. Problemele 
prezentate de ceta t eni la audient e s
-au referit la: - imposibilitatea 
achita rii taxelor s i impozitelor, a 
facturilor ca urmare a veniturilor 
reduse; - neî nt elegeri î ntre vecini 
(construct ii neautorizate, tulburare 
linis te, det inere animale);  
- acordare ajutor social; - acorduri 
pentru diverse lucra ri la imobile; - 
fond funciar: - luare ma suri 
ridicare des euri menajere, etc. 
Funct ionarii biroului au î ntocmit 
note de audient a  pentru fiecare 
persoana  care a participat la 
audient e, care ulterior, au fost 
transmise spre solut ionare 
compartimentelor de specialitate. 
Î n condit iile î n care solicitarea de 
audient a  nu se î nscria î n aria de 
competent a  a Prima riei 
Municipiului Lugoj, ceta t enii au fost 
consiliat i s i î ndrumat i sa  se 
adreseze institut iilor competente 
pentru rezolvarea cererii lor. Pe tot 
parcursul audient elor am acordat 
la muriri ceta t enilor s i am luat 
ma surile legale necesare 
solut iona rii problemelor 
prezentate. 

Audiențe  

Întâlniri cu 
cetățenii 



 

Proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă 
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 Una din cele mai importante 
priorita t i ale mele o reprezinta  
atragerea de fonduri europene 
nerambursabile prin elaborarea 
de proiecte î nsot ite de 
documentat iile aferente. Prin 
intermediul Biroului 
Management Proiecte Programe 
din cadrul prima riei avem î n 
implementare î n acest moment 
patru proiecte de acest tip.  Î n 
afara de acestea au mai fost 
depuse 5 proiecte dintre care 4 se 
afla  î n faza de evaluare s i unul a 
fost ca s tigat s i se afla  î n acest 
moment î n faza de contractare. 
La data de 15 ianuarie 2019 
situat ia proiectelor cu finant are 
europeana  nerambursabila  la 
Prima ria Municipiului Lugoj era 

urma toarea:  
A. Proiecte ca s tigate, aflate î n 
implementare 
1.Ștrategia de Dezvoltare Locala  
pentru 3 zone defavorizate din 
municipiul Lugoj 
- finant are obt inuta : 5.525.000 
Euro 
2.Proiect privind implementarea 
Șistemului de Management al 
Calita t ii î n administrat ia 
lugojeana . 
- valoarea totala  a proiectului 
este de 290.435,85 lei,  
- 284.627,13 lei este finant area 
neram-bursabila  
- 5.808,72 lei contribut ia proprie 
a Municipiului Lugoj 
3. Proiectul educativ ”Șpune 
prezent! Viitorul se î nvat a  la 
s coala !”  
- buget Municipiul Lugoj: 267.547 

lei 
- contribut ie proprie: 5.350,96 lei 
4. Proiect de funct ionare pentru 
Grupul de Act iune Locala  (GAL) 
- valoare totala  proiect: 
1.186.387,50 lei din care 
1.127.068,13 lei fonduri 
europene s i 59.319,38 lei suma  
de la Bugetul de Ștat. 
B. Proiecte depuse, aflate î n 
evaluare 
 1. Proiect privind cumpa rarea a 
9 autobuze electrice (Municipiul 
Lugoj, este partener la un proiect 
nat ional) POR, Axa 4 (vor fi 
cumpa rate 9 autobuze electrice, 
trei stat ii de î nca rcare rapida , 9 
stat ii de î nca rcare lenta ) 
- valoare proiect: 20.645.000 lei  
2. Proiect privind realizarea unui 

Centru Cultural Multifunct ional la 
fosta cazarma  de pe strada 
Banatului. POR, Axa 13 
- Buget proiect: 23.205.672 lei 
- Contribut ie proprie Municipiul 
Lugoj: 464.113 lei 
4. Proiect pentru construct ia unei 
noi sa li de sport la Colegiul 
Tehnic Valeriu Branis te POR, Axa 
10 
- Buget proiect: 6.550.997 lei 
C. Proiecte ca s tigate, aflate î n faza 
de contractare 
1. Proiect privind realizarea 
Ghis eului Unic la Prima ria 
Municipiului Lugoj POCA, Axa 1 
- Buget proiect: 3.999.951 lei 
- Contribut ie proprie Municipiul 
Lugoj: 79.987 lei. 
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Î nca  o manifestare de prestigiu a 
reus it sa  se impuna  î n peisajul 
cultural local prin ala turarea unor 
evenimente diverse, dar ava nd î n 
comun actul artistic de calitate. Este 
vorba de Festivalul Lugoj Clasic, 
manifestare artistica  de t inuta  care a 
ajuns î n 2018 la cea de-a ÎÎÎ-a edit ie.  
Manifestarea a fost posibila  cu 
sprijinul finaciar al Prima riei 
Municipiului Lugoj, al Casei de Cultura  
Lugoj s i al Consiliului Judet ean Timis . 
Înt iatoarea evenimentului, 
Mezzosoprana Aura Twarowska, 
solista  a Operei de Ștat din Viena, 
Ceta t ean de Onoare al Municipiului 
Lugoj, ca director artistic al 
festivalului,  a ment inut s i pentru 
edit ia din acest an,  structura de la 
primele doua  edit ii ala tura nd pe 
parcursul a mai bine de doua  

sa pta ma ni 16 evenimente diverse. Î n 
2018 festivalul s-a desfa s urat sub 
egida Centenarului Marii Uniri. Aura 
Twarowska a adresat lugojenilor o 
invitat ie emot ionanta : „Va  invit sa  va  
ala turat i mie s i, î mpreuna , prin 
muzica , pictura , fotografie, carte, 
teatru, moda  s i dans, sa  sa rba torim  
100 de ani de istorie - un secol de 
arta ,  la cea de a ÎÎÎ-a edit ie a 
Festivalul Înternat ional Lugoj Clasic.”  
Î n afara  de finant are, am pus la 
dispozit ie s i o serie de spat ii de 
desfa s urare pentru o parte din 
evenimentele din cadrul festivalului, 
respectiv Casa Bredicenilor, Teatrul 
Municipal Traian Groza vescu, Cinema 
Bela Lugosi, Muzeul de Îstorie s i 
Etnografie. Un eveniment s-a 
desfa s urat î ntr-o institut ie de 
î nva t a ma nt, respectiv Ș coala de 

Muzica  Filaret Barbu, iar celelalte î n 

diverse la cas uri de cult din municipiu: 

Șinagoga Neologa , Catedrala Greco-
Catolica , Biserica Baptista  Harul s i 
Biserica Reformata . Î ntre 25 mai s i 13 
iunie 2018, Lugojul a ga zduit 
manifesta ri artistice de î nalta  t inuta  
care s-au bucurat de o binemeritata  
apreciere î n ra ndul publicului. Un 
eveniment s-a desfa s urat î n aer liber 
pe Podul de Fier care a fost cinstit ca 
simbol important al oras ului nostru. 
Timp de trei sa pta ma ni, Lugojul a 
ga zduit manifesta ri artistice de î nalta  
t inuta  care s-au bucurat de o 
binemeritata  apreciere î n ra ndul 
publicului. Astfel, de evenimente duc 
cu cinste mai departe tradit ia 
culturala  a oras ului  s i ne ofera  
sperant a ca  Lugojul va pa stra aura cu 
care l-au acoperit ilus trii î naintas i, o 
contribut ie importanta  ava nd marea 
noastra  artista  Aura Twarowska. 

Festivalul Lugoj Clasic, ediția a III-a 
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Î mpreuna  cu Fundat ia Europeana  
Dra gan s i cu sa pta ma nalul 
”Redes teptarea”, am organizat la Teatrul 
Municipal „Traian Groza vescu” din Lugoj, 
î n data de 7 decembrie, cea de-a VÎÎÎ-a 
edit ie a Galei Premiilor Lugojene. Marele 
Premiu s i trofeul „J. C. Dra gan” a fost 
primit de ca tre prof. univ. dr. Radu Emil 
Precup, membru corespondent al 
Academiei Roma ne, unul dintre 
specialis tii recunoscut i la nivel mondial 
î n domeniul automaticii. La categoria 
sport, a fost premiata  Hertha Anit as , 
dubla  medaliata  olimpica  (argint s i 
bronz) s i campioana  mondiala  la canotaj. 
Pentru domeniul cultura , au fost 
acordate doua  premii.  Primul premiu a 
revenit corului „Îon Vidu”, cel mai vechi 
cor din t ara , î nfiint at î n anul 1810. 
Premiul a fost ridicat de ca tre dirijorul 
corului, prof. Lucian Onit a. Al doilea 
premiu din domeniul cultura  a fost 
acordat prof. dr. Constantin T. Ștan, 
muzicolog, om de cultura  cel care a 
organizat mai multe festivaluri culturale 
de prestigiu. La categoria educat ie, a fost 
premiat Adrian Meleanca , profesor la 
Clubul Șportiv Ș colar Lugoj, pentru 
rezultate deosebite î nregistrate de ca tre 
gimnas tii antrenat i de ca tre acesta. Î n 
domeniul administrat iei, au fost premiat i 
membrii Biroului Management, Proiecte, 

Programe, din cadrul prima riei care a 
avut un an bun, cu patru proiecte pe 
fonduri europene ca s tigate, unul fiind î n 
valoare de peste 5 milioane de euro.  
Premiul pentru î ntreaga cariera  a revenit 
actrit ei s i regizoarei Maria Voronca. Î n 
domeniul social premiul a fost acordat 
Detas amentului de Pompieri Lugoj, ai 
ca rui membri î nfrunta  zi de zi, cu 
devotament s i curaj situat iile de urgent a  
din zona  (accidente, incendii, inundat ii, 

fenomene naturale periculoase, etc). 
Anul acesta, momentele artistice ale galei 
au fost asigurate de ca tre format ia 
„Încanto Quartetto”,  ansamblul „Art 
Kammerorchester” (coordonator Ovidiu 
Rusu, solista , violonista Corina Murgu) s i 
solis tii: Gabriela Varvari – 
mezzosoprana ,  Cristian Balas escu – 
tenor, Dan Pataca  – bariton,  care au avut 
o interpretare de t inuta  fiind ra spla tit i cu 
ropote de aplauze. 

Festivalul „Rock pe 2 Roți ”la a VII-a ediție 

Gala Premiilor Lugojene 
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Î mpreuna  cu Clubul de motociclis ti 
Road Patrol MC, filiala Lugoj, am 
organizat î n zilele de 6 s i 7 iulie 2018, 
tradit ionalul festival î n aer liber „ROCK 
PE 2 ROT Î”, ajuns la cea de-a 7-a edit ie. 
Mai multe trupe din t ara  s i stra ina tate 
au ra spuns pozitiv invitat iei 
organizatorilor s i au î ncins atmosfera 
pe scena festivalului. Trupele 
participante din acest an au fost: Îris, 

Bucovina, Altar, Ashine (Șlovenia), 
Kuadra (Îtalia), Liveevil(Cehia), Lupul 
cel rau, Lucky Thirteen, The Last Ștand 
s i trupa lugojeana  Mist. Evenimentul a 
avut loc la baza sportiva  a fostului Liceu 
Agricol de pe Calea Timis oarei – km 3, 
locat ie considerata  de organizatori 
foarte potrivita  s i devenita  tradit ionala , 
aici desfa s ura ndu-se toate edit iile de 
pa na  acum ale festivalului. Participant ii, 

care au sosit î n cursul zilei de vineri, 6 
iulie, au fost î nta mpinat i de un program 
atractiv cu mai multe surprize. 
Î ncepa nd cu ora 19.00 trupele prezente 
au sust inut concerte pa na  ca tre miezul 
nopt ii. Șa mba ta , 7 iulie, î n jurul orei 
12.00, a avut loc parada vehiculelor pe 
2 rot i. Convoiul de motociclis ti a plecat 
de la locul festivalului, pe traseul: 
Prima rie, Podul de Fier, str. N. Ba lcescu, 
str. Ep. Dr. Îon Ba lan, sensul giratoriu 
de la Benzina ria Mol, str. Bucegi, Podul 
de Beton, Universitate. Dupa  parada , 
participant ii au fost invitat i la o tura  de 
relaxare pe 2 rot i î n î mprejurimile 
Lugojului, iar dupa -amiaza  la 
concursuri tematice cu premii 
consistente. Biletele de intrare au 
participat la tombola cu marele premiu, 
o motocicleta  Yamaha FJ 1200 oferita  
de ca tre organizatori. Șeara, a continuat 
din nou cu concerte ale trupelor 
prezente. Pasionat ii de muzica  rock, s i 
de mersul pe doua  rot i care au 
participat la festival s-au bucurat de 
momente de neuitat fiind confirmata  
tradit ia de succes din edit iile 
precedente.  



 

Am un mare respect pentru tradit ia 
oras ului nostru pe care o duc an de 
an mai departe prin manifesta rile din 
ziua de 15 august, dedicate hramului 
Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii 
Domnului” s i Ruga Lugojeana  pe care 
le organiza m prin Casa de Cultura  a 
Municipiului Lugoj s i Parohia 
Ortodoxa  Roma na  „Adormirea Maicii 
Domnului”. Î n anul 2018 oaspet ii de 
peste hotare au î nceput sa  soseasca  
din dupa -amiaza zilei de 13 august, 
prima delegat ie sosita  find cea a 
oras ului Jena din Germania care î n 
mod inedit i-a avut î n component a  
ata t pe vechiul primar general dr. 
Albrecht Șchro ter ca t s i pe noul 
primar general instalat deja î n luna 
iulie, dr. Thomas Nitzsche. Î n ziua de 
14 august, la ora 10.00, î mpreuna  cu 
oaspet ii germani am plantat î n 

incinta noului Ș trand Municipal un 
arbore (stejar) adus de la Jena, ca 
simbol al dezvolta rii parteneriatului 
la aniversarea a 35 de ani de 
colaborare fructuoasa  î ntre cele doua  
oras e. Î n dimineat a zilei de 15 
august, la ora 10.00, î n Șala de 
Consiliu a  Prima riei, a avut loc 
primirea delegat iilor din stra ina tate 
care au dat curs invitat iilor s i au 
t inut sa  fie ala turi de lugojeni la cea 
mai mare sa rba toare a noastra . Au 
fost prezente delegat ii din Jena - 
Germania, Șzekzard s i Mako - 
Ungaria, Veliko Gradis te - Șerbia s i 
Kriva Palanka - Macedonia. La 
î nta lnire au participat Prefectul 
Judet ului Timis , Eva Georgeta 
Andreas  s i pres edintele Consiliului 
Judet ean Timis , Ca lin Dobra. Tot de 

la ora 10.00 fanfara oras ului a plecat 
din fat a Prima riei s i a ra spa ndit voia 

buna  s i atmosfera de sa rba toare î n 
cartierele oras ului. Dupa -amiaza , 

dupa  slujba de vecernie, protopopul 
Îoan Cerbu î mpreuna  cu tineri de la 
Ansamblul folcloric „Lugojana” au 
deschis ruga pe binecunoscuta 
melodie „Ana Lugojana”, dupa  care, 
î n hora  s-au prins s i primarii 
prezent i din oras ele î nfra t ite. 
Manifesta rile au continuat apoi pe 
scena din Piat a Victoriei unde au 
ca ntat solis tii de muzica  populara : 
Îonela Toma, Larisa Lungu, Andreea 
Dragoman, Ghit a  Ca lt un Brancu, Nicu 
Novac s i Liliana Laichici. La ora 
19.00, m-am deplasat, î mpreuna  cu 
delegat iile din oras ele î nfra t ite, î n 
satul Ma guri pentru a lua parte la 
deschiderea Rugii.  La eveniment a 
luat parte o numeroasa  asistent a  din 
comunitate. Î n aceeas i seara , pe 
platoul Casei de Cultura  a 
Șindicatelor, au avut loc spectacole 
de muzica  pop-rock sust inute de 
trupele: Fazz, Box Office s i Holograf.  

Municipiul Lugoj în sărbătoare: Ruga Lugojeană 2018 
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Anul 2018 a fost unul cu profunde 
semnificat ii î n istoria poporului 
roma n. A fost anul Centenarului 
Marii Uniri a roma nilor. Î n toata  t ara 
acest moment de ra scruce al istoriei 
noastre a fost marcat prin diverse 
manifesta ri. Ș i noi la nivelul 
administrat iei prin serviciile din 
prima rie sau prin institut iile 
pendinte am desfa s urat o seama  de 
manifesta ri dedicate Centenarului. Î n 
acest sens, vineri, 30 noiembrie 
2018, ora 12:00 a avut loc dezvelirea 
Bustului voievodului Mihai Viteazu, 
amplasat î n Parcul Pos tei. Realizarea 
s i amplasarea Bustului evident iaza  
rolul voievodului roma n î n 
î nfa ptuirea primei uniri a 
Principatelor Roma ne din anul 1600. 
Conform cerceta torilor, marele 
voievod a poposit, pe 31 octombrie 
1600, la Hanul Pos tei din Lugoj, 

edificiu care exista  s i î n prezent s i î n 
care se afla  la ora actuala  
Protopopiatul Ortodox Lugoj. Bustul 
a fost amplasat pe un soclu realizat î n 
doua  trepte, î na lt imea totala  
ajunga nd la 190 cm. Postamentul a 
fost realizat din beton armat s i placat 
cu marmura  de Vista (bej cu insert ii 
maro). Pe acesta a fost amplasata  o 
pla cut a  din bronz cu numele, anul 
nas terii s i al mort ii. Bustul are 
î na lt imea de 130 cm fiind realizat din 
bronz s i este amplasat cu fat a spre 
strada 20 Decembrie 1989, accesul la 
monument fa ca ndu-se printr-o alee 
perpendiculara  pe trotuarul stra zii. 
Șculptorul este George Dumitru, 
na scut la Ploies ti î n 1954. A studiat 
î ntre 1978-1982 la Academia de Arte 
Frumoase Îas i s i este membru al 

Uniunii Artis tilor Plastici din 
Roma nia. La ora actuala  este 

profesor la Liceul de Arta  din 
Ploies ti. Are numeroase lucra ri, ata t 

î n t ara  ca t s i  î n stra ina tate. La 
eveniment au participat Îon-Ardeal 
Îeremia, Șecretar de Ștat î n 
Ministerul Culturii s i Îdentita t ii 
Nat ionale, prof. ing. Francisc Boldea, 
Primarul Municipiului Lugoj, Ca lin 
Dobra, Pres edintele Consiliului 
Judet ean Timis , Cristian Galescu, 
Viceprimarul Municipiului Lugoj,  
oficialita t i locale s i un numeros 
public. Învitat i de onoare au fost 
Andrei T urcanu, directorul Agent iei 
Nat ionale pentru Locuint e s i Claudiu 
Îlas , directorul Muzeului Banatului 
care î mpreuna  cu Mircea Cosma 
pres edintele Șocieta t ii Cultural-
Îstorice „Mihai Viteazul” au avut o 
contribut ie î nsemnata  la amplasarea 
acestui bust la Lugoj. Aces tia au 
primit din partea municipalita t ii 
diplome de excelent a  s i medalii 
aniversare. 

Dezvelirea Bustului voievodului Mihai Viteazu  

PAGINA 28-  MANIFESTĂRI DEDICATE CENTENARULUI RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIP IULUI  LUGOJ —2018  



 

Î n anul 2018 roma nii au sa rba torit 
Centenarul Marii Uniri, eveniment 
crucial al istoriei noastre. Î n toata  
t ara, de-a lungul anului au avut loc 
manifesta ri care au marcat 
Centenarul s i majoritatea 
evenimentelor importante din viat a 
comunia t ilor s-au desfa s urat sub 
egida acestei  mari sa rba tori a 
neamului roma nesc. Ș i la Lugoj am 
î ncercat sa  cinstim cum se cuvine 
Centenarul Marii Uniri. Pe de o parte 
am î ncercat sa  desfa s ura m î n ritm 
sust inut  lucra rile la proiectele de 
investit ii de pe raza oras ului dar ata t 
Prima ria Municipiului Lugoj ca t s i 
Înstitut iile pendinte, respectiv Casa 
de Cultura  a Municipiului, Biblioteca 
Municipala , Muzeul de Îstorie s i 
Etnografie au desfa s urat o serie de 
manifesta ri dedicate Centenarului. Î n 
preajma zilei de 1 Decembrie 

municipalitatea a  î ntocmit un 
program  special de manifesta ri. 
Prima dintre acestea, la care m-am 
referit deja î n acest raport a avut loc 
vineri, 30 noiembrie 2018, ora 12:00 
- Dezvelirea Bustului voievodului 
Mihai Viteazul, amplasat î n Parcul 
Pos tei. Î n aceeas i zi, cu î ncepere de la 
ora 17.00,  am organizat î n î n Piat a J. 
C. Dra gan un Șpectacol Festiv dedicat 
Centenarului. Șolis ti au fost Veta 
Biris , Vasilica  Ceteras u, Amalia Ursu, 
Ghit a  Ca lt un Brancu, Elena Jurjescu-
Todi, Mircea Ca rt is oreanu, î mpreuna  
cu membrii Ansamblului folcloric 
„Lugojeana” al Casei de Cultura  a 
Municipiului. La ora 21.00 a avut loc 
Rapsodia Luminii - un spectacol de 
lasere  urmat de un spectaculos foc 
de artificii. Șa mba ta , 1 Decembrie, cu 
prilejul Zilei Nat ionale a Roma niei, 

Prima ria Municipiului Lugoj s i 
Garnizoana Lugoj au organizat o 
adunare populara  solemna , care a 

î nceput la ora 10.00, la Monumentul 
Unirii din Piat a J. C. Dra gan. 

Ceremonialul militar s i religios a 
debutat cu acordarea onorului 
militar, dupa  care fanfara oras ului a 
intonat Îmnul de Ștat al Roma niei. Ș-
a oficiat serviciul religios s i î n 
continuare am sust inut o alocut iune 
dedicata  Centenarului Marii Uniri s i 
Zilei Nat ionale. Au avut apoi loc 
depuneri de coroane din partea unor 
institut ii, asociat ii s i partide politice. 
A urmat defilarea detas amentului de 
soldat i al Batalionului 183 Artilerie 
Lugoj, a detas amentului de Pompieri 
a Polit iei, a Polit iei Locale s i a 
fanfarei oras ului. La eveniment au 
luat parte reprezentant i ai 
veteranilor de ra zboi s i cadrelor 
militare î n rezerva , institut ii publice 
din oras , asociat ii 
nonguvernamentale s i partide 
politice, clerici s i jurnalis ti un mare 
numa r de ceta t eni. 

Manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri  
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Gala sportului lugojean 
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Î n anul 2018, sportul lugojean a 
continuat tradit ia anilor precedent i 
obt ina nd rezultate meritorii la 
majoritatea disciplinelor la care 
cluburile C.Ș.Ș . Lugoj, C.Ș.M. Lugoj, 
C.Ș.H.F. „Maraton ’93” Lugoj s i Clubul 
Moto Extrem Lugoj au participat cu 
sportivi. Din pa cate finant area din 
partea Consiliului Judet ean Timis  nu 
a mai venit astfel î nca t efortul 
finaciar major a trebuit sa  vina  din 
partea Consiliului Local Municipal. Î n 
plus la sfa rs itul anului am considerat 
firesc sa  ra spla tim performant ele 
inimos ilor sportivi care au fa cut 
cinste oras ului î n competit iile la care 
au luat parte. Astfel, î n data 
20.12.2018, î ncepa nd cu orele 16.00, 
î n Șala de Consiliu a Prima riei 
Municipiului Lugoj, a avut loc 
festivitatea de premiere a sportivilor 
s i antrenorilor care au obt inut 
rezultate deosebite î n anul 2018. 
Conform Regulamentului de 
premiere al sportivilor s i 
antrenorilor, ce a fost aprobat prin 
HCL nr. 39 / 28.02.2007, cu 

modifica rile ulterioare, au fost 
premiat i 94 de sportivi s i 17 
antrenori de la C.Ș.Ș . Lugoj, C.Ș.M. 
Lugoj, C.Ș.H.F. „Maraton ’93” Lugoj, 
Clubul Moto Extrem Lugoj s i C&C 
Motor Racing Team Lugoj, ce au 
obt inut performant e deosebite î n 

competit iile nat ionale s i 
internat ionale. Șuma totala  alocata  
de Consiliul Local Municipal Lugoj  
pentru ra spla tirea eforturilor depuse 
de sportivi s i de antrenorii lor a fost 
de 78.000 lei. 

Echipa feminină de volei C.S.M. Lugoj,  la al 
nouălea an în prima ligă  

 Din momentul î n care voleiul 
lugojean nu a mai beneficiat de 
finant are din partea Consiliului 
Judet ean Timis , sust inerea 
financiara   pentru echipa fanion a 
oras ului a ra mas î n sarcina 
Consiliului Local al Municipiului 
Lugoj. Î n ultimii ani am fost 
nevoit i sa  cres tem sumele alocate 
sportului prin bugetul local. 

Ponderea pe care finant area 
sportului o are î n bugetul local al 
unui oras  de ma rimea Lugojului 
este una î nsemnata , pe parcursul 
anului 2018 fiind cea mai mare de 
pa na  acum. Șportivii lugojeni s-au 
dovedit foarte talentat i obtina nd 
rezultate meritorii la foarte multe 
discipline: gimnastica , lupte libere 
s i greco-romane, box, atletism s i 

mai ales volei unde am ajuns cu 
echipa de senioare la al noua lea 
an î n prima liga . Toate aceste 
succese sportive a trebuit sa  fie 
sust inute financiar, ceea ce nu s-a 
dovedit a fi un lucru simplu. Î n 
ceea ce prives te echipa de volei a 
CȘM Lugoj, aceasta a depa s it cu 
bine o vara  de reconstruct ie, dupa  
o serie de modifica ri ale lotului 
intervenite î n intersezon la nivelul 
staff-ului tehnic s i al lotului de 
sportive, dupa  ce a î ncheiat pe 
locul s ase al clasamentului pentru 
a patra oara , califica ndu-se î n 
Play-Off – ul elitei î n 2018, s i a 
pornit la drum î n al noua lea an 
consecutiv î n Divizia A 1 al 
voleiului feminin cu obiectivul de 
a-s i repeta performant a, cu 
dorint a de a ment ine imaginea de 
profesionalism s i seriozitate, 
consolidata  dupa  mai bine de 
treizeci de ani de volei î n Lugoj.  


