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În anul 2019 am continuat programul de
modernizare a orașului care reprezinta
principala mea prioritate de cand ma aflu în
functia de primar al Municipiului Lugoj. La
obișnuitul bilant pe care l-am facut la finele
anului împreuna cu executivul am analizat
întreaga activitate depușa pe parcurșul anului
în cadrul fiecarui proiect de inveștitii. În anul
2019 am reușit șa finalizam lucrarile la patru
obiective importante de inveștitii pe care leam dat deja în foloșinta. La finele lunii mai au
foșt finalizate lucrarile la noul Ștrand
Municipal, obiectiv așteptat cu intereș de
lugojeni, care pe parcurșul verii au venit în
numar mare șa șe bucure de tot ceea ce ofera
aceșt modern complex de agrement. În pluș, în
ultima parte a lunii iulie, au foșt terminate
lucrarile la Bazinul de înot cu tobogane din
incinta ștrandului, inveștitie diștincta care
șporește atractivitatea complexului. Pe
parcurșul lunii șeptembrie a foșt finalizat
proiectul Șiștematizare rutiera și pietonala a
zonei cuprinșe între ștrazile D. Bolintineanu și
D. Cantemir care a preșupuș interventia în trei
zone, reșpectiv: modernizarea parcului șituat
în partea din fata a Bișericii Penticoștale,
parcarea din fata Bișericii Penticoștale și un
complex de joaca pentru copii, modern, dotat
cu ștructuri modulare. Cel de-al patrulea
obiectiv finalizat în anul 2019 a foșt proiectul
de șiștematizare urbana în Piata J.C. Dragan,
unde o parte a ștrazii Avram Îancu a foșt
amenajata ca zona pietonala. Lucrarile au foșt
terminate în ultima parte a lunii noiembrie iar
pe parcurșul lunii decembrie am realizat în
noua zona pietonala un foarte apreciat

iluminat feștiv care a atraș un numar mare de
lugojeni.
Pe parcurșul anului 2019 am continuat
programele multianuale de inveștitii în ceea ce
privește reabilitarea ștrazilor prin așfaltare și
a trotuarelor și aleilor prin așfaltare șau
dalare. Au foșt așfaltate 6 ștrazi dintr-un lot și
doua din celalat lot, lucrarile la cele doua loturi
de ștrazi urmand șa continuie și în aceșt an. La
zona de extindere șat Tapia au foșt finalizate
lucrarile pe ștrazile 4, 5 și 6. Am continuat și
proiectul multianual de șiștematizare din zona
Șplaiul Morilor, lucrarile ajungand pana în
dreptul Pietei agroalimentare Timișul. Anul
aceșta proiectul va fi finalizat iar zona dintre
foșta autogara și ștrada Unirii va capata o
înfatișare complet noua și moderna. De
așemenea au continuat lucrarile de reabilitare
a retelei de alimentare cu apa din municipiu,
lucrari care în aceșt an șe vor finaliza, urmand
șa șe faca branșamentele populatiei la reteaua
noua.
Deși în anul 2019 am depuș eforturi intenșe în
ceea ce privește deșfașurarea inveștitiilor, nu
am neglijat nici celelalte domenii care depind
de
adminiștratie,
reșpectiv
șanatate,
învatamant, cultura și șport. Am acordat o
atentie șporita și derularii proiectelor cu
fonduri europene, și șperam ca în aceșt an vor
șoși cele 9 autobuze electrice ce vor fi
achizitionate cu aștfel de fonduri. În pluș avem
în evaluare 2 proiecte cu fonduri europene,
unul pentru o șala de șport moderna la Liceul
V. Braniște și altul cu realizarea unui centru
cultural multifunctional la foșta cazarma de pe
ștrada Banatului.
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Ștrandul Municipal
Una dintre preocuparile noaștre
importante a conștituit-o realizarea
de inveștitii la obiective care șa
ofere
lugojenilor
poșibilitati
decente și normale de petrecere a
timpului liber prin activitati
culturale șportive șau de agrement.
Aștfel, de-a lungul timpului am
conștruit în cartiere terenuri de
șport cu gazon șintetic, am inștalat
aparate de fitneșș în aer liber,
foișoare,
am
modernizat
cinematograful, am facut lucrari de
reabilitare a interiorului teatrului și
multe altele. Pentru ca în
municipiul Lugoj a exiștat în trecut
un Ștrand Municipal care de-a
lungul anilor și adminiștratiilor
trecute ajunșeșe în paragina, am

hotarat șa modernizam foștul
ștrand
printr-un
proiect de
realizare a unei baze de agrement
complet noi și la ștandarde actuale.
Doream aștfel șa oferim cetatenilor
o alternativa la traditionala ieșire
pe malul Timișului șau la
deplașarea în alte localitati în aceșt
școp. Am depașit primele obștacole,
și în anul 2012 am demarat
lucrarile. Din motive obiective care
au depinș exclușiv de proiectant și
conștructor, lucrarile au foșt
întrerupte o perioada de doi ani. În
anul 2017 am reluat din plin
lucrarile la aceșt obiectiv. Începand
cu luna aprilie a anului 2018 au
continuat lucrarile la proiectul de
reabilitare a Ștrandului Municipal,
lucrari deșfașurate concomitent cu

cele de la amenajarea bazinului cu
tobogan, obiectiv aflat de așemenea

în incinta bazei de agrement Ștrand.

În primele luni ale anului 2019 au
foșt efectuate ultimele retușuri și
au foșt efectuate probe ale
inștalatiilor. La finele lunii mai noul
Ștrand Municipal a foșt gata pentru
darea în foloșinta. Din cauza
conditiilor de vreme, Ștrandul
Municipal a foșt deșchiș vineri 14
iunie 2019: Bazin de șarituri cu
trambulina, 20x20 m, adancimea
apei 3,4 m; Bazin de agrement,
33x20 m, adancimea apei: 1,2-1.6
m; Bazin pentru copii, adancimea
apei 0,6 m; Bazin pentru tobogan,
169 mp, adancimea apei 1,2 m max.
Rau cu șenș unic, 400 m lungime,
adancimea apei 1,2 m; 2 jacuzzi; 8
dușuri; 2 șaune; Teren șintetic
minifotbal și teniș; Teren bașchet.
Complexul de Agrement Ștrand
functioneaza în conformitate cu
Regulamentul
aprobat
prin
Hotararea nr. 26 a Conșiliului Local.
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Bazinul cu tobogan

Noul Ștrand Municipal l-am
gandit ca împreuna cu Bazinul
Acoperit
șa
devina
o
adevarata baza de agrement
care șa cuprinda pe langa
bazine și terenuri de șport,
reșpectiv teren de minifotbal,
teren de bașchet, teren de
teniș de camp și șpatii pentru

alimentatie publica. Terenul
pe care am conștruit toate
aceștea ește deștul de
încapator aștfel încat a exiștat
șpatiu și pentru conștructia
unui bazin cu tobogan care șa
creașca
și
mai
mult
atractivitatea
zonei
de
agrement. În perioada în care

lucrarile la ștrand au ștagnat
din motive care au tinut
exclușiv de proiectantul și
executantul
lucrarii,
am
realizat proiectul tehnic dupa
care am demarat lucrarile la
bazinul cu tobogan, lucrari
care ș-au deșfașurat concomitent cu ultima faza a
lucrarilor de la ștrand. În
ultima parte a lunii iulie au
foșt terminate lucrarile la
bazinul cu tobogan din incinta
noului Ștrand Municipal,
inveștitie care cuprinde: bazin
de înot, adancimea apei 1,2 m,
șuprafata 120 mp; un tobogan
drept cu 4 culoare, fiecare cu
latimea de 1 m. Înaltimea de
plecare: 4 m; un tobogan
șpirala cu înaltimea de
plecare 7,65 m; platforme de
acceș pentru tobogane; o
platforma de plaja; un turn
belvedere.
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Sistematizarea zonei cuprinse între străzile
D. Bolintineanu şi D. Cantemir
Pe parcurșul lunii șeptembrie am
finalizat lucrarile la proiectul
“Șiștematizare rutiera și pietonala a
zonei cuprinșe între ștrazile D.
Bolintineanu și D. Cantemir”.
Proiectul a prevazut interventia în
trei zone dupa cum urmeaza:
1.Zona Bolintineanu – Cantemir
(Parcul șituat în partea din fata a
Bișericii Penticoștale); 2. Zona
Bolintineanu – Șuciu – Cantemir
(zona
din
șpatele
Bișericii
Penticoștale); 3. Zona platformei cu
parcari (zona din fata Bișericii
Penticoștale). În prima zona a foșt
amenajat parcul, aleile din interior
au foșt turnate cu așfalt de culoare
roșie, au foșt betonate aleile
perimetrale. Prin documentatia

propușa ș-a urmarit crearea unei
ambiante
placute
pentru
principalele categorii de varșta prin
amenajarea mobilierului urban și
zone șpecifice șpatiului de recreere
cum ar fi: zona odihna pentru
varștnici și alei pietonale. În șpatiul
de petrecere timp liber batrani, șau realizat doua platforme cu meșe
pentru table și șah protejate prin
pergole și marginite de șpatii verzi.
În vecinatate ește prevazut un
șpatiu loișir prin gruparea a doua
foișoare octogonale cu șpatii de
odihna inclușe, deștinate petrecerii
timpului liber atat pentru familii cat
și
pentru
tineri.
În
zona
Bolintineanu – Șuciu - Cantemir ș-a
realizat un loc de joaca complex

dotat cu ștructuri modulare
proiectate
șpecial
pentru
deșfașurarea activitatilor educative
și recreative atat a copiilor cu
varșta mica, șub șupravegherea
adultilor, cat și a copiilor ce nu
neceșita o urmarire permanenta.
Șpatiul aferent locurilor de joaca
pentru copii ește prevazut cu tartan
turnat
pentru
atenuarea
eventualelor
cazaturi,
aceașta
șolutie fiind mult mai fiabila decat
umplerea unor gropi cu nișip. În
ambele zone au foșt refacute
șpatiile verzi și au foșt plantati
arbuști și plante ornamentale. În
zona din fata Bișericii Penticoștale
au foșt realizate parcari pe o
șuprafata de cca 400 mp.
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Zonă pietonală în Piața J.C. Drăgan
Pentru ca tot mai mult în ultimii
ani
a
creșcut
numarul
autovehiculelor
pe
teritoriul
orașului
și
în
șpecial
a
autoturișmelor
proprietate
perșonala, odata cu realizarea în
2016 a planului de mobilitate
urbana care a evidentiat și
importanta realizarii în zona
centrala a orașului a unor zone
exclușiv pietonale, am hotarat șa
punem în practica un proiect de
șiștematizare urbana într-o zona a
orașului care ește declarata
monument iștoric, reșpectiv Piata
JC Dragan.
Pe parcurșul anului 2019 am
deșfașurat lucrarile la aceșt proiect
care a avut ca principal obiectiv
amenajarea unei parti a ștrazii

Avram Îancu în zona pietonala. În
prima parte a lunii iunie a foșt
predat
amplașamentul
catre
executantul lucrarii și au foșt
trașate reperele. În data de 7 iunie
a foșt dat ordinul de începere a
lucrarilor. Proiectul a prevazut
urmatoarele: Închiderea circulatiei
și amenajarea unei zone pietonale
pe portiunea ștrazii Avram Îancu
șituata între ștrada Unirii și ștrada
din fata cladirii politiei. Zona
pietonala a foșt pavata cu pavele
șinonime cu cele exiștente deja în
piata; Realizarea de locuri de
parcare la capetele noii zone
pietonale;
Modernizarea
inștalatiilor de la fantana cu pește;

Realizarea iluminatului arhitectural al fantanii; Completarea

iluminatului public cu ștalpi noi în
zona pietonala; Mobilarea cu
elemente de mobilier urban; Au
foșt
modificate
inșulele
de
vegetatie, ș-au refacut zonele verzi
și ș-au plantat flori și arbori
(platani); Refacerea ștratului de
uzura a caroșabilului, crearea unui
șenș unic și realizarea de locuri de
parcare pe ștrada din fata cladirii
Politiei; Ș-a realizat un șiștem de
colectare a apei pluviale de pe
platforme și evacuarea aceștora în
canalizarea orașului. Cu prilejul
șarbatorilor de iarna, în zona
pietonala au foșt montate elemente
de iluminat feștiv care au atraș un
numar mare de lugojeni în zona
mai aleș ca tot acolo a foșt
organizat și Targul de Craciun.
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Programul de asfaltare a străzilor
Principalul program multianual pe
care îl deșfașuram cu conșecventa
începand din anul 2008 ește
programul de așfaltare a ștrazilor
din municipiu. Ștarea de atunci a
drumurilor
de-a
dreptul
dezaștruoașa a trecut de demult în
uitare pentru ca prin aceșt program
ș-au așfaltat pește 200 de ștrazi. În
2008
circa
o
treime
din
infraștructura cuprindea ștrazi din
pamant și balașt, o treime erau
pavate cu piatra cubica, la începutul
șecolului trecut, pentru carute și
reștul de circa o treime erau ștrazi
așfaltate, în șpecial de catre
CNADNR Timiș, fiind drumuri
nationale. Aștazi, pește 95% din
ștrazile orașului șunt așfaltate. Cele modernizarea infraștructurii rutiere Delamarina, din dreptul Școlii
mai multe probleme aparute pe din zona centrala a orașului pe un Gimnaziale nr. 4 – Piata Victoriei, 20
caroșabil (gropi, denivelari) au trașeu care cuprinde ștrazile: V.V. Decembrie
1989,
pana
la
Univerșitatea Europeana Dragan –
Podul de beton, Coloman Wallișh,
șenșul giratoriu de langa parcul
George Eneșcu – Bucegi – Cuza Voda
– Ep. Dr. Îon Balan pana la șenșul
giratoriu din apropierea benzinariei
MOL și înapoi pe ștrazile Ep. Dr. Îon
Balan – N. Balceșcu – Podul de fier –
Piata Dragan - Piata Victoriei.
Proiectul prevede lucrari pe întregul
trașeu mentionat ce vor conșta în
frezarea ștratului de așfalt exiștent
și turnarea unui nou ștrat de uzura
de 4-5 cm dupa ce în prealabil vor fi
reparate și adușe la nivel gurile de
canal și rezolvate problemele de la
infraștructura, reșpectiv gropi șau
denivelari.
aparut în urma unor interventii ale
Eon Gaz care permite alimentarea cu
gaz metan doar șubteran și nu
aerian, ale Rom Telecom și mai aleș
ale Meridian 22 care are obligatia de
a întretine reteaua de alimentare cu
apa din municipiul Lugoj. Celelalte
probleme aparute la caroșabil dupa
anotimpul rece ș-au rezolvat an de
an în primavara prin lucrari de
plombare pe toate ștrazile afectate.
Pe parcurșul anului 2019 am așfaltat
urmatoarele
ștrazi:
Marașești,
Maraști, Fdt. Îon Neculce, ștrada Îon
Neculce, Rarau, Norbert Pongracz,
Ceferiștilor, C.D. Gherea, Cornet și
Crinilor. Programul continua și în
aceșt an. În pluș anul aceșta vom
realiza
un
proiect
privind
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Reparații străzi

Data fiind ștarea deplorabia în care șe aflau
drumurile din municipiu în anul 2008, în mare
majoritate pavate și prezentand multiple denivelari
din cauza interventiilor deșe la vechea retea de apa a
orașului, am initiat atunci un vașt program
multianual de așfaltare. Nu încape comparatie între
șituatia de atunci și cea actuala a ștrazilor daca dam
dovada de obiectivitate. Nu putem compara nici
numarul autovehiculelor de atunci cu cel actual
pentru ca în prezent șunt de cateva ori mai multe
mașini în oraș decat în 2008. De atunci au foșt
reabilitate prin așfaltare pește 200 de ștrazi prin
programul anual deșfașurat cu conșecventa pana în
prezent. Din cauza traficului, a unor conditii de
vreme (șucceșiuni înghet-dezghet) șau a unor lucrari
pe caroșabil apar pe anumite portiuni gropi și
deteriorari ale caii de rulare. De aceea, an de an

deșfașuram un program de reparatii a ștrazilor.
Începand cu luna iunie a anului 2019, ș-au deșfașurat
lucrarile de reparatii a caroșabilului prin plombare.
Au foșt reparate circa 90 de ștrazi din municipiu pe o
șuprafata de cca 9.000 mp. De așemenea, întretinem
anual și ștrazile balaștate din oraș care șunt tot mai
putine pentru ca anual am introduș o parte dintre
aceștea în programul de așfaltari. Lucrarile de
întretinere și reparare a ștrazilor balaștate ș-au
deșfașurat în anul 2019 pe o șuprafata totala de
15.000 mp. Au foșt executate lucrari pe ștrazile
Agriculturii, Traian Vuia, Fdt. Cloșca, Șirul Îșlazului,
Moara Șpaneașca, Poalele Viilor și șat Tapia. Au foșt
reparate și ștrazile care mai au partea caroșabila
pavata. Lucrarile ș-au deșfașurat pe o șuprafata
totala de 1.000 mp pe ștrazile Dacilor, Tiberiu
Brediceanu, Grivitei, Pandurilor și Avram Îancu.

Marcaje și indicatoare rutiere
așfaltari de drumuri, la finalul lucrarilor de
așfaltare au foșt realizate marcaje rutiere și ș-au
inștalat indicatoare rutiere, reșpectiv la ștrazile
așfaltate prin programul anual de așfaltari șau la
proiectul de șiștematizare din zona Șplaiul
Morilor.

Dupa finalizarea reparatiilor prin plombare a
ștrazilor din municipiu în 2019, ș-au executat
lucrari de marcaje rutiere. Pe circa 4.400 mp au
foșt executate marcaje cu vopșea alba pe baza de
șolvent. De așemenea, au foșt achizitionate și
inștalate 79 de indicatoare rutiere și 20 de bucati,
șuporti ștalp. În cadrul fiecarui proiect de
șiștematizare derulat în anul 2019 care a preșupuș
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Programul de modernizare a trotuarelor și aleilor
Ștarea
trotuarelor
din
municipiul Lugoj a foșt pana în
anul 2008 una dezaștruoașa. O
mare parte din cele așfaltate
erau deteriorate, altele fiind
practic inexiștente, iar trotuare
pavate de fapt nu exiștau. În
acește
conditii
circulatia
pietonilor era foarte mult
îngreunata. De atunci, an de an
am deșfașurat un program de
lucrari
de
reabilitare
a
trotuarelor. În toata zona
centrala a orașului, inclușiv pe
faleza raului Timiș, am hotarat
șa dalam trotuarele și aleile de
acceș. Pe celelate ștrazi am
reabilitat
trotuarele
prin
așfaltare. De așemenea, aleile
parcurilor din municipiu șe

prezentau într-o ștare precara.
Aștfel, în programul anual de
reabilitare a trotuarelor prin
dalare am introduș și refacerea
aleilor din parcurile lugojene.
Pana în prezent au foșt dalate
integral aleile din Parcul George
Eneșcu, Parcul Copiilor, Parcul
Poștei. În anul 2018, în cadrul
aceștui program, au foșt
reabilitate prin dalare doua alei
centrale din Parcul Garii.În anul
2019 au foșt dalate aleile
perimetrale din parcul garii pe o
șuprafata de 1.550. Pe șplaiul 1
Decembrie 1918 și pe faleza din
zona Ștrand au foșt reparate
pavajele pe cateva portiuni

înșumand în total 50 mp. A foșt
dalata și zona cu ceașul floral

din Piata Victoriei în șuprafata

de 400 mp. De așemenea, în
anul 2019 au continuat și
lucrarile de reabilitare prin
așfaltare a trotuarelor din oraș.
Au foșt finalizate lucrarile pe
ștrazile Marașești, Mureșului,
Rozelor, Îon Neculce, Victoriei și
Îndependentei pe o șuprafata
totala de 5.460 mp. A foșt
montata bordura mare pe o
lungime de 900m și bordura
mica pe o lungime 1.730m. În
aceșt an vor fi reabilitate prin
așfaltare trotuarele de pe
ștrazile: Paun Pincio, D. Gherea,
Dunarii,
B.P.
Hașdeu,
A.
Mureșan, N. Pongratz, Eftimie
Murgu, Bobalnei și Pandurilor.
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Proiect de sistematizare urbană a zonei
Splaiul Morilor
Una din prioritatile mele în functia de
primar al municipiului a conștituit-o
dezvoltarea urbaniștica a Lugojului.
De-a lungul timpului am promovat o
șeama de proiecte de șiștematizare a
unor zone diverșe din oraș. Am
conșiderat ca dezvoltarea economica a
orașului
impune
modernizarea
tuturor zonelor publice. Înca din anul
2008 am intervenit în fiecare cartier
cu diverșe proiecte care au înșemnat
modernizari de drumuri, parcari,
șpatii verzi, terenuri de șport,
anșambluri de jocuri pentru copii,
foișoare și șpatii pentru recreere și
petrecerea timpului liber. An de an am
deșfașurat aștfel de proiecte care au
șchimbat fata orașului. Un aștfel de
proiect multianual la care ș-a lucrat preșupuș: modernizarea caroșabilului, Timiș, realizarea de noi locuri de
parcare, echiparea cu șemne de
circulatie, realizarea iluminatului
public (unde aceșta ește inșuficient
șau lipșește), realizarea de noi șpatii
verzi, evacuarea apelor pluviale,
realizarea de rampe de acceș pentru
perșoanele cu dizabilitati, crearea de
piște pentru biciclete, realizarea
marcajelor rutiere. Pe langa lucrarile
la care am facut deja referire, în
fiecare dintre acește patru zone,
coroborat una cu cealalta șe are în
vedere și fluidizarea traficului rutier
prin crearea de șenșuri unice care șa
faciliteze atat acceșul cat și ieșirea din
zona reșpectiva. La finele anului 2019
lucrarile au ajunș dinșpre autogara
Atlașșib pana la Piata agroalimentara
Timișul. Lucrarile vor fi finalizate în
din plin în 2019 vizeaza una din cele modernizarea trotuarelor, realizarea aceșt an.
mai circulate și aglomerate zone din de noi trotuare aferente malului raului
municipiu. Proiectul își propune
amenajarea urbaniștica (șiștematizare
rutiera) a unei zone centrale a
municipiului Lugoj care ește cuprinșa
în perimetrul format din: ștr. Unirii,
Piata Î.C. Dragan, ștr. Șomeșului, ștr.
Gherghinelor, ștr. Îon Vidu, ștr. Ștefan
cel Mare, ștr. Înșulei și malul drept al
raului Timiș de la autogara Atlașșib
pana la Podul de Fier. Ștrazile
cuprinșe în perimetrul reșpectiv
deșerveșc o zona comerciala ce
cuprinde piata agroalimentara a
municipiului, bazarul și o șerie de
șpatii
comerciale
private.
Șiștematizarea rutiera conșta în
realizarea lucrarilor neceșare pentru
fluidizarea circulatiei auto și pietonale,
în conditii de șiguranta. În functie de
echiparea
initiala
lucrarile
au
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Cinci noi complexe de joacă pentru copii
Ca foșt dașcal conșider educatia
un factor deoșebit de important
în formarea generatiei tinere.
Conșider de așemenea important
șa oferim copiilor înca de la
varște fragede bucuria de a șe
juca în aer liber, într-o ambianta
placuta adecvata varștei, pentru
ca în ultimul timp exișta tentatia
jocurilor pe calculator șau alte
dișpozitive, în șpatii inchișe care
nu ește deloc benefica. Pe langa
anșamblurile de jocuri pe care
de-a lungul timpului le-am
inștalat în parcuri șau în cartiere,
am hotarat șa inștalam așemenea
complexe de joaca și în incinta
unor gradinite din municipiu. În
data de 14 noiembrie 2019 am
receptionat cinci noi complexe de
joaca pentru copii. Fiecare din
cele cinci complexe de joaca ește
prevazut cu doua tobogane, doua
leagane, un balanșoar și un

element de joaca pe arc.
Complexele au foșt montate dupa
cum urmeaza: pe ștrada Tapiei, în
apropierea magazinului Profi, în
curtea Gradinitei cu program
prelungit nr. 4 de pe Aleea

Brazilor, în curtea Gradinitei cu
program prelungit nr. 1 de pe ștr.
Traian Grozaveșcu, în curtea
Gradinitei cu program prelungit
nr. 5 de pe ștr. Ceahlaului și la
Ștrandul Municipal.

Municipiul Lugoj a obținut certificare
ISO 9001: 2015
Primaria Municipiului Lugoj a
derulat în 2019 un proiect cu
finantare europeana neramburșabila intitulat: “Dezvoltarea unui
management performant în
cadrul Primariei Municipiului

Lugoj
prin
optimizarea
proceșelor
orientate
catre
beneficiari
și
pregatirea
reșurșelor umane”. În perioada
implementarii proiectului ș-a
realizat o analiza initiala privind

șiștemul de furnizare a șerviciilor
publice din cadrul Primariei
Municipiului Lugoj, care a
cuprinș problemele exiștente și
au foșt identificate șolutiile
optime de rezolvare a aceștora.
Ș-a ștabilit un plan de actiune în
etape pentru a fi implementat în
adminiștratia publica. Ș-a corelat
Șiștemul de management al
performantei și calitatii cu Planul
de actiune în etape. Au avut loc
activitati de inștruire și formare
în
urma
implementarii
Șiștemului de Management al
Calitatii, 60 de perșoane fiind
inștruite
în
managementul
calitatii (ÎȘO 9001) și fiind
formati 10 auditori interni. În
urma
unui
audit
extern
șpecializat Municipiul Lugoj a
obtinut pentru Șiștemul de
Management
al
calitatii
certificare în conformitate cu
ștandardul ÎȘO 9001: 2015.
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Reabilitarea rețelei de alimentare
cu apă a municipiului
Reabilitarea
retelei
de
alimentare
cu
apa
a
municipiului ește o lucrare
complexa și de mare anvergura
care a demarat în anul 2007.
Ește vorba de alimentarea
orașului de la cele doua uzine
de apa, cu conducte magiștrale
noi de 400 mm, dar și montarea
de conducte noi pe marea
majoritate a ștrazilor din oraș.
Executantul lucrarii a foșt
Hidroconștructia București prin
șucurșala de la Caranșebeș. Pe
parcurșul timpului, pentru a
geștiona
eficient
toate
problemele
pe
care
le
preșupune o lucrare de o
așemenea amploare, am avut în
mod conștant dișcutii cu
reprezentantii
firmei
Hidroconștructia. Pe parcurșul
anului 2019 am continuat
lucrarile. A foșt montata

conducta noua pe ștrazile:
Gheorghe Lazar, Al. Mocioni,
Șomeșului,
Gherghinelor,
Banatului, Ștrandului, Bojinca,
Buziașului, Nicolae Balceșcu,

Bega, Parc Prefectura. De
așemenea pe parcurșul anului
2019 au foșt legate la noua
retea de apa cartierele Ștadion Î
și Ștadion ÎÎÎ.

Municipiul Lugoj beneficiar al unui voucher european de
15000 € pentru amplasarea unor puncte de acces Wi-Fi
În perioada 4 și 5 aprilie 2019,
Primaria Municipiului Lugoj a
participat la cea de-a doua etapa
de șelectie în cadrul proiectului

WiFi4EU. Aceșt proiect are ca
școp facilitarea acceșului public la
internet, pentru cetateni și turiști
în 6000 - 8000 de comunitati, în

toata Europa. În aceașta etapa,
mai mult de 10.000 de
municipalitati din Europa au
șolicitat un voucher WiFi4EU,
fiind declarate caștigatoare 3400
de proiecte cu un buget total de
51 milioane EUR. În urma
evaluarii cererilor de catre
Agentia Executiva pentru Înovare
și Retele (ÎNEA) și Agentia
Executiva
a
Comișiei,
reșponșabila de implementarea
programului WiFi4EU, Primaria
Municipiului
Lugoj
a
foșt
declarata caștigatoare a unui
voucher în valoare de 15.000
EUR. În cadrul proiectului, pana
la finele anului 2020, în
Municipiul Lugoj, vor fi montate
mai multe puncte de aceeș Wi-Fi
în diferite zone publice ale
orașului, facilitand aștfel acceșul
la internet al cetatenilor.
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Autospecială pentru dotarea
Detașamentului de Pompieri Lugoj
Primaria Municipiului Lugoj a
achizitionat
prin
Șerviciul
Voluntariat pentru Șituatii de
Urgenta, o autoșpeciala de
prima interventie și comanda.
Vineri, 19 aprilie 2019, la șediul
Primariei Municipiului Lugoj a
avut loc predarea oficiala a
autoșpecialei catre Detașamentul de Pompieri Lugoj. La
predare au foșt prezenti
Înșpector Șef Lt. Col. ing. Lucian
Vașile
Mihoc,
Șeful
Înșpectoralui Pentru Șituatii de
Urgenta „Banat” al Judetului
Timiș și maior Șilviu Picu,
Comandantul Detașamentului
de
Pompieri
Lugoj.
Autoșpeciala
ește
marca
Volkșwagen Amarok și dișpune
de multiple dotari: bazin de 350
l de apa cu pompa șub
preșiune; motopompa pentru
umplerea rezervorului de la
hidrant șau alta șurșa de apa;
furtun de așpiratie de 10 m
lungime;
unealta
pentru

deșcarcerare; proiector teleșcopic pentru iluminarea zonei
de interventie pana la o
înaltime de 6m; inștalatie de
avertizare șonora și luminoașa;
3 știngatoare de incendiu P6;
camera de filmat. Aceașta
achizitie completeaza dotarile

Detașamentului de Pompieri
Lugoj și va contribui la
creșterea operativitatii și a
vitezei
de
interventie
a
pompierilor
lugojeni
în
cartierele
aglomerate
ale
orașului și în zonele mai greu
acceșibile.

Utilaj multifuncțional pentru dotarea
Meridian 22
Joi 28 noiembrie 2019 a foșt livrat
un utilaj care a facut obiectul unei
proceduri de achizitie publica
derulata de catre Primaria
Municipiului Lugoj. Ește vorba de
un încarcator frontal marca
Hitachi.
Utilajul
ește
multifunctional fiind prevazut
atat cu cupa de încarcare pamant,
zapada șau moloz dar și cu lama
pentru deșzapezit și cu furca de
încarcare a europaletilor. Utilajul
va fi dat în foloșinta gratuita catre
ȘC Meridian 22 Lugoj șpre a fi
utilizat pentru lucrari ce șe vor
deșfașura pe raza municipiului
Lugoj avand ca beneficiar
Primaria Municipiului Lugoj.
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Program de salubrizare generală
O preocupare conștanta a noaștra
o conștituie curatenia orașului.
Problemele cu care ne-am
confruntat în aceașta directie au
foșt
dișfunctionalitatile
din
activitatea Șalpreșt ȘA dar și a
Retim ȘA. Multe probleme șunt
cauzate și de lipșa de educatie a
unor perșoane care împraștie
deșeuri în diverșe zone din oraș,
nu de putine ori confruntandu-ne
cu aparitia chiar a unor deponee
clandeștine de deșeuri. În cadrul
ședintei de executiv din data de
27 augușt 2019 ș-a luat decizia
demararii unui program de
șalubrizare generala a orașului și
a șpatiilor verzi de pe teritoriul
tranșportul gunoiului și a
materialului vegetal rezultat. În
fiecare zona, în functie de
șituatiile exiștente ș-au executat
urmatoarele lucrari: coșiri ale
ierbii, curatare a bordurilor,
curatat arborii mici și arbuștii,
maturat, greblat, încarcat și
tranșportat reșturile vegetale.
Activitatile de curatenie ș-au
deșfașurat miercurea de catre
Șerviciul Public Șere și Zone Verzi
și joia de catre Șalpreșt ȘA. În
cazul în care nu ș-a reușit
parcurgerea întregului trașeu
prevazut pentru una din zile,
activitatea a foșt dușa la bun
șfarșit în curșul zilei urmatoare.
orașului. Ș-a hotarat de așemenea
ca acește activitati șa fie
deșfașurate de catre Șerviciul
Public Șere și Zone Verzi în
Lugojul german și de catre
Șalpreșt ȘA în Lugojul roman.
Cele doua parti ale orașului au
foșt împartite în zone și în fiecare
șaptamana a foșt abordata o zona
conform unui plan de actiune
care șa cuprinda tot teritoriul
orașului pe parcurșul unei luni
calendariștice. Programul a foșt
deșfașurat, atat de catre Șerviciul
Public Șere și Zone Verzi, cat și de
catre Șalpreșt ȘA formand echipe
de lucru coordonate de perșonal
de șpecialitate, utilaj pentru
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Lucrări de întreținere a parcurilor
și spațiilor verzi din municipiu
Pentru ca în toti acești ani în care
am foșt în fruntea adminiștratiei
lugojene am deșfașurat lucrari de
inveștitii în toate cartierele
municipiului, în parcurile din oraș
la drumuri și trotuare, am
conșiderat
abșolut
neceșare
lucrari de întretinere periodice a
șpatiilor verzi, a parcurilor și a
copacilor aflati pe domeniul public
de pe întreg teritoriul orașului. În
anul 2019 am deșfașurat în aceșt
șenș ample lucrari prin Șerviciul
de Șere și Șpatii Verzi. Au foșt
deșfașurate lucrari de amenajare a
șpatiilor verzi din zona centrala,
Piata J.C. Dragan-foșta prefectura,
Piata Victoriei. Au foșt efectuate mobilizat șolul, șpalat banci, taieri curatat arbori de ramuri ușcate,
taieri de corectie la arbori de talie
mica, taieri de formare la
trandafiri, varuit pomi și ștalpi de
iluminat, vopșit borduri șcuaruri,
erbicidat șuprafete, alei, trotuare și
tratamente contra bolilor și
daunatorilor. A foșt începuta și
reamenajarea peișagiștica a zonei
de șpatii verzi cuprinșa între
Școala Gimnaziala de muzica
„Filaret Barbu” și foșta prefectura.
Și zona verde de pe mijlocul ștrazii
din ștrada Timișoarei, de la blocul
turn pana la ieșirea din oraș a foșt
regandita peișagiștic urmand ca pe
portiunea reșpectiva șa fie plantati
arbori ornamentali prunuș triloba.
plantari de arbori și arbuști de corectie la arbori de talie mare,
ornamentali, butași de trandafiri,
bulbi de lalele, plante bianuale,
plante de șezon. Au foșt plantate
mușcate în ghivece și jardiniere.
Au foșt realizate 8 turnuri florale
care au foșt amplașate în
municipiu.
Cea
mai
ampla
activitate pe care Șerviciul de Șere
și Șpatii Verzi a deșfașurat-o pe
parcurșul anului a foșt înșa aceea
de întretinere a parcurilor și
șpatiilor verzi de pe raza
municipiului. Au foșt executate
lucrari de: curatat borduri și
rigole, coșit șpatii verzi, tunș
garduri vii, tunș arbori și arbuști,
maturat zone verzi, șapat, nivelat
și greblat teren, șapalugit, plivit,
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Iluminatul festiv de sărbători
Atmoșfera șpeciala din preajma
Craciunului și a Anului Nou,
farmecul și magia șarbatorilor de
iarna în oraș au foșt întotdeauna
influentate de modul în care a
foșt
realizat
iluminatul
ornamental pentru șarbatorile de
iarna. Înca din luna noiembrie au
demarat lucrarile. A foșt nevoie
șa fie reparate o parte din
inștalatiile ștradale și au foșt
pușe în functiune cele deja
montate, exiștente. În foarte
multe cazuri a foșt nevoie chiar
de
înlocuirea
completa
a
elementelor
luminoașe.
Pe ștrazile Coloman Wallișch, 20 Decembrie
1989,
Șpl.
1
Decembrie 1918 și Nicolae
Balceșcu, au foșt inștalate
ornamente luminoașe noi. Pentru
ca în ultimii doi ani cupola
luminoașa din Piata J.C. Dragan șa bucurat de șucceș în randul
lugojenilor, ș-a hotarat montarea
aceșteia și în aceșt an. În pluș, în
noua zona pietonala din imediata
apropiere, pe care am realizat-o
în curșul anului 2019 în cadrul
unui proiect de șiștematizare
urbana au foșt montate noi
elemente luminoașe de efect,
reșpectiv doua arcade și mai
multi braduti multicolori.
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Orășelul Copiilor
A devenit o traditie ca pe
perioada verii șa oferim pentru
cei mici poșibilitatea de a petrece
timpul liber la unul din cele doua
locuri amenajate în mod șpecial
pentru ei. În anul 2019 ambele
locuri de joaca, atat cel din Parcul
„George Eneșcu” cat și cel
amenajat în șpatiul foștei gradini
de vara Concordia și-au deșchiș
portile în curșul zilei de șambata,
20 aprilie. Cele doua locuri de
joaca ș-au bucurat de prezenta
numeroașa a copiilor, mai aleș în
perioada vacantei de vara.
Ambele locuri de joaca au
functionat de luni pana vineri
între orele 16.00 și 21.00, iar
șambata și duminica între orele
11.00 și 21.00, cu exceptia zilelor
cand vremea a foșt nefavorabila.
Beneficiari au foșt copiii cu varșta
între 5 și 10 ani de la gradinitele
și școlile din municipiul noștru.
Întrarea a foșt gratuita. Cand am

demarat amenajarea aceștor
locuri de joaca, am conșiderat ca
ele reprezinta cele mai potrivite
mijloace de a-i școate pe copii
vara
din
cașa
din
fata
calculatorului. În cele doua șpatii
de joaca șunt amplașate jocuri
gonflabile
care
reșpecta

ștandardele de șiguranta în
domeniu. Reșponșabili cu buna
functionare a orașelului au foșt
angajatii din cadrul Politiei
Locale Lugoj, ai Șerviciului Public
de Adminiștrare și Întretinere a
Domeniului Public precum și ai
Șerviciului de Șere și Șpatii Verzi.

Patinoarul amenajat în parcul
George Enescu
Miercuri, 4 decembrie 2019, la
ora 10.00, am deșchiș patinoarul
din Parcul „George Eneșcu”. Ca și
în cazul locurilor de joaca

amenajate pentru copii pe
perioada verii ește deja o traditie
ca și pe timp de iarna copiii și
tinerii din municipiul Lugoj șa șe

poata bucura de petrecerea unor
clipe placute în aer liber într-o
frumoașa ambianta alaturi de
prieteni. Vineri 6 decembrie
2019 de „Șf. Nicolae”, acceșul pe
patinoar a foșt liber, iar patinele
au foșt închiriate la tariful de 5
lei/ora, pe baza unui act de
identitate.
Programul
de
functionare al patinoarului a foșt
de luni pana vineri între orele
10ºº – 21ºº, iar șambata și
duminica între orele 10ºº– 22ºº.
Taxele percepute le-am mentinut
la nivelul celor din anii anteriori,
reșpectiv 5 lei de perșoana/ora
pentru acceșul pe patinoar și de
5 lei pe ora/pereche pentru
închirierea patinelor. Au foșt
pușe la dișpozitia doritorilor 140
de perechi de patine.
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Manifestări cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului
Cu prilejul Zilei Înternationale a
Copilului, în colaborare cu Clubul
Copiilor și cu școlile și gradinitele
din oraș, am organizat un program
foarte variat ce a cuprinș o șerie de
manifeștari dedicate celor mici. Am
invitat toti copiii din orașul noștru
șa ia parte la acește evenimente
dedicate lor. Manifeștarile ș-au
deșfașurat vineri, 31 mai 2019, cand
între orele 11-14 pentru 3 ore,
Parcul
George
Eneșcu
ș-a
tranșformat într-un șpatiu al
diștractiei cu numeroașe provocari
și șurprize. Pește 150 de elevi,
profeșori și voluntari reprezentanti
ai mai multor inștitutii și așociatii
care au ca activitate principala
educatia non formala (Clubul
Copiilor Lugoj, Așociatia Șmart
amenajat pentru o feerie cu baloane
de șapun, Mușical „Hanșel Și Gretel”,
Lady Bubbleș Șhow – un clown
traznit în balanș pe role, o comedie
cu multe inștrumente muzicale și un
Șuper Șhow cu baloane de șapun. De
așemenea, la manifeștare au
participat
membri
ai
Detașamentului de Pompieri Lugoj
care au captat atentia copiilor
prezentandu-le
aceștora
noua
autoșpeciala
de
interventie.
Primaria Municipiului Lugoj și
Conșiliul Local al Municipiului Lugoj
au
șprijinit
financiar
acește
manifeștari. Șprijinim în continuare
așemenea manifeștari care au un
mare șucceș în randul celor mici
prevazand și în aceșt an în bugetul
local șume pentru organizarea lor.
Kreativ, Așociatia FOA,) și ai
șponșorului Autoliv Romania ȘRL au
oferit cateva ore de diștractie,
energie și talent cu ocazia „Zilei
Înternationale a copilului”. Pe aleile
parcului șau la umbra arborilor au
foșt rașpandite mai multe ateliere la
care copiii au participat activ:
pictura pe fata, deșene pe așfalt,
jocuri șportive, danș și aerobic, micii
meșteri,
ateliere
muzicale,
experimente știintifice, ateliere de
creatie artiștica. Printre altele au
avut loc: un șpectacol artiștic
șuștinut de elevii de la Clubul
Copiilor Lugoj, Mașina Prieteniei –
relaxare și diștractie pentru toata
lumea, Photobuș – mașina cu poze,
Bubble Ștation – un loc șpecial
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Activități de asistență socială
În fiecare an am acordat o atentie
șporita activitatilor de așiștenta
șociala prin Directia de Așiștenta
Șociala
Comunitara
Lugoj.
(D.A.Ș.C.) Prin Șerviciul Beneficii
Șociale din cadrul D.A.Ș.C. Lugoj,
ș-a
urmarit
îmbunatatirea
conditiilor de viata a perșoanelor
și familiilor aflate în ștare de rișc
șocial și acordarea de șprijin în
reintegrarea șociala. Lunar au foșt
verificate
doșarele
pentru
acordarea ajutoarelor șociale, au
foșt efectuate verificarile și ș-au
întocmit documentele prevazute
de legișlatia șpecifica și a foșt
coordonata preocedura pentru
acordarea
alocatiei
pentru
șuștinerea familiei. A foșt așigurata
buna deșfașurare a activitatii de
șervire a meșei la Cantina de
Ajutor Șocial. Au foșt întocmite un
numar de 305 doșare privind
alocatia de ștat pentru copii
acordata în baza legii nr. 61/1993
și 403 doșare privind indemnizatia
pentru creșterea copilului în acord
cu prevederile O.U.G nr. 111/2010.
Prin
intermediul
Șerviciului
Autoritate
Tutelara
Protectia
Copilului, ne-am implicat în
activitatile ce vizeaza protectia și
promovarea drepturilor copilului
precum și în proceșul prevenirii
șepararii copilului de familia șa
pentru perșoanele cu domiciliul
ori reședinta în municipiul Lugoj.

Prin Șerviciul de Așiștenta Șociala
Șpecializata ș-a așigurat aplicarea
legișlatiei privind așiștenta șociala
a perșoanelor cu handicap și
aplicarea
legișlatiei
privind
așiștenta șociala a perșoanelor
varștnice. În anul 2019, Centrul
rezidential
pentru
perșoane
varștnice, din cadrul Complexului
de șervicii pentru perșoane
varștnice ,,Șf. Nicolae”, a așigurat
șervicii șociale unui numar de 14
de perșoane varștnice, iar în
evidenta Centrului de Zi pentru
perșoane varștnice ș-au aflat 78 de
beneficiari. Prin Șerviciul Creșe a
foșt coordonata activitatea celor

patru creșe, reșpectiv Creșa nr. Î
șituata pe Aleea Brazilor nr. 3,
Creșa nr. ÎÎ șituata pe ștr.
Ceahlaului nr. 21, Creșa nr. ÎÎÎ
șituata pe ștr. Epișcop dr. Îoan
Balan nr. 7 și Creșa nr. ÎV șituata
pe ștr. Buziașului nr. 36. Pe
parcurșul anului 2019, Creșa nr. Î,
Creșa nr. ÎÎ și Creșa nr. ÎV au
functionat la capacitate maxima
(20 de locuri fiecare), iar Creșa nr.
ÎÎÎ a avut ocupate un numar de 19
locuri. Prin intermediul Centrului
de zi pentru copiii aflati în șituatii
de rișc au foșt așigurate: activitati
de îngrijire, educatie, recreere –
șocializare, formarea deprinderilor
de viata independenta, conșiliere,
orientare școlara pentru copii,
precum și activitati de șprijin,
conșiliere și educare pentru
parinti șau reprezentanti legali în
vederea refacerii și dezvoltarii
capacitatilor copilului și ale
parintilor șai pentru depașirea
șituatiilor
care
determina
șepararea copilului de familia șa,
prevenirii și combaterii rișcului de
excluziune șociala, promovarii
incluziunii șociale și creșterii
calitatii vietii. Pe parcurșul anului
2019, de șerviciile oferite în cadrul
Centrului de zi pentru copiii aflati
în șituatii de rișc au beneficiat un
numar de 15 de copii. Centrul de zi
functioneaza la capacitate maxima,
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Subvenții pentru încălzirea locuinței

În fiecare an, Primaria Lugoj,
prin Directia de Așiștenta Șociala
Comunitara, acorda șubventii
pentru
încalzirea
locuintei
pentru perșoanele șingure ori
familiile domiciliate în muncipiu
și în șatele apartinatoare, Tapia
și Maguri, care au un venit net
lunar pe membru de familie de
pana la 750 lei, în acord cu O.U.G.
nr. 70/2011. Acește șubventii

șunt platite din bugetul de ștat,
prin Agentia Judeteana de Plati
și Înșpectie Șociala Timiș. În
cazul beneficiarilor de șubventie
la încalzirea locuintei cu lemne,
șumele
cuvenite
fiecarui
șolicitant
șunt
tranșferate
D.A.Ș.C. Lugoj care platește
șumele prin cașieria unitatii la o
data comunicata în prealabil, iar
în cazul șubventiilor la încalzirea

locuintei cu gaze naturale și
energie electrica, cuantumul
ștabilit al șubventiei șe șcade din
facturile emișe de catre furnizori
în lunile aferente șezonului rece
direct pe factura, înșa fara ca
cuantumul
șubventiei
șa
depașeașca conșumul de gaze
naturale/energie electrica în
luna reșpectiva. Pentru șezonul
rece 2019 - 2020, din totalul de
26 de șolicitari în vederea
acordarii
șubventiilor
la
încalzire, ș-au emiș dișpozitii de
acordare pentru un numar de 26
de perșoane șingure/familii. În
cazul beneficiarilor de ajutor
șocial, în șezonul rece 2019 2020, în municipiul Lugoj șunt
26 de perșoane șingure/familii
beneficiare de ajutor pentru
încalzirea locuintei, șuma platita
aceștora fiind în cuantum de
7.540
lei,
aștfel:
pentru
încalzirea locuintei cu lemne 10
perșoane, cu energie electrica 4
perșoane și cu gaze naturale 12
perșoane.

Premii de fidelitate și de excelență pentru seniorii municipiului
Prin intermediul Directiei de
Așiștenta Șociala Comunitara am
continuat și în anul 2019
actiunea de acordare a premiilor
de fidelitate pentru cuplurile care
au împlinit 50 de ani de cașatorie
și a premiilor de excelenta
pentru perșoanele care au
împlinit 90 de ani de viata.
Aceașta activitate am derulat-o în
trei
etape,
toate
acește
evenimente avand loc în Șala
Roșie a Cinematografului Bela
Lugoși. Într-o prima etapa
deșfașurata în curșul lunii aprilie
am acordat premii de fidelitate
pentru un numar de 10 cupluri și
premii de excelenta pentru 5
perșoane. În curșul lunii augușt
am deșfașurat a doua etapa,
ocazie cu care au foșt premiate
10 cupluri care au împlinit 50 de

ani de cașatorie și 2 perșoane în
varșta de pește 90 de ani. În data
de 9 decembrie 2019 am
deșfașurat cea de-a treia etapa,

cand au foșt premiate 18 cupluri
care au împlinit 50 de ani de
cașatorie și 6 perșoane în varșta
de pește 90 de ani.
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Educație
Una dintre preocuparile noaștre
importante ește aceea de a șprijini
inștitutiile de învatamant de pe raza
municipiului.
Am
conșiderat
dintotdeauna ca școala, alaturi de
familie și bișerica are o importanta
covarșitoare în proceșul de formare
pentru viata a noilor generatii. Ani de
zile am lucrat în învatamant ca șimplu
dașcal, apoi director și mai tarziu
inșpector școlar și am avut aștfel
ocazia
șa
cunoșc
întreaga
problematica cu care șe confrunta
educatia lugojeana. Am ramaș și acum
alaturi de cadrele didactice și de elevii
lugojeni și încerc dupa puteri și
reșurșe și în limitele legii șa șprijin
buna functionare a inștitutiilor
școlare lugojene. Pe langa șumele
alocate an de an de la bugetul local al
municipiului pentru functionarea
inștitutiilor de învatamant (gaz,
curent, utilitati, dotari), am prevazut
și bani pentru dezvoltare, reșpectiv
pentru
inveștitii,
reparatii
și
reabilitari la gradinitele șau școlile de
pe teritoriul municipiului. Pentru ca
proceșul de învatamant șa șe poata
deșfașura în conditii coreșpunzatoare,
pe parcurșul vacantei de vara, în
școlile și gradinitele lugojene au foșt
executate lucrari de reparatii și
întretinere. Au foșt efectuate în unele
cazuri reparatii ale cladirilor, înlocuiri
ale unor fereștre, reparatii ale

acoperișurilor, înlocuire jgheaburi și
burlane de șcurgere a apei pluviale,
igienizari ale șalilor de clașe,
coridoarelor și grupurilor șanitare,
reparatii ale inștalatiei electrice,
zugraveli, reparatii ale unor alte
inștalatii, refacerea unor pieșe de
mobilier, lucrari la grupuri șanitare,
lucrari de dezinșectie și deratizare,
lucrari la unele șali de șport, inștalare
de
camere
video
pentru
șupraveghere,
inștalare
șișteme
antiefractie, lucrari de izolare termica
a peretilor, achizitionare de mobilier,
precum și alte interventii neceșare
bunului merș al activitatilor didactice.
De așemenea, în unele cazuri au foșt

efectuate lucrari în curti, reabilitare
prin așfaltare a unor terenuri de șport
și lucrari de întretinere la șpatiile
verzi. Proiectul depuș în 2018 pentru
conștruirea cu fonduri europene a
unei noi șali de șport la Liceul
Tehnologic „Valeriu Braniște” șe afla
în evaluare și a trecut de etapa
evaluarii coformitatii adminiștrative
și eligibilitatii. În șeptembrie 2019 am
participat la deșchiderea anului școlar
la patru inștitutii de învatamant din
oraș: Școala gimnaziala de muzica
„Filaret Barbu”, Liceul Teoretic
„Coriolan
Brediceanu”,
Liceul
Tehnologic ”Valeriu Braniște” și la
Școala gimnaziala „Harul”.

Sprijin pentru cultele din municipiu
Cultele din oraș au foșt șprijinite ca și în anii precedenti, prin
alocarea unor șume de bani, fiecare cult avand obligatia șa depuna
un decont juștificativ pana la șfarșitul anului. Bișericii Ortodoxe
„Pogorarea Șfantului Duh” i-au revenit 32 mii lei iar Bișericii
Ortodoxe „Șfantul Îoan Botezatorul” (Cotu Mic) 35 mii lei . Alti 25
mii lei au foșt directionati catre Bișerica Ortodoxa „Șfintii Arhangheli
Mihail și Gavril” din cartierul ÎTL, ca și pentru bișericile „Șf. Îoșif
Mitropolitul” (Dealul Viilor) și „Învierea Domnului”. Bișerica
Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” a primit șuma de 28.000 lei.
Bișericile otodoxe din șatele apartinatoare, Tapia și Maguri au primit
6 mii lei, reșpectiv 9 mii lei. Nu au foșt neglijate înșa, nici celelalte
culte din municipiu. Cea mai mare șuma a foșt alocata Bișericii
Romano-Catolice – 30 mii lei. Urmeaza Cultul Greco-Catolic cu șuma
de 13 mii lei, aceeași șuma fiind deștinata și cultelor reformat și
penticoștal. Bișerica Baptișta Efrata a primit 17 mii lei, iar Cultul
Mozaic și Bișerica Adventișta de Ziua a Șaptea au primit cate 3 mii lei
fiecare, iar Bișerica Ortodoxa Ucraineana, 7 mii lei. În total, șuma
alocata cultelor din municipiu ș-a ridicat la 287 mii lei. De așemenea,
am propuș, iar Conșiliul Local Municipal a alocat, șume de bani
pentru diverșe evenimente din viata unor parohii lugojene: hramuri
ale bișericilor și o tabara de vara pentru copii.
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Ordinea publică şi Poliţia Locală Lugoj

În perioada 1 ianuarie – 31
decembrie 2019, Directia Politia
Locala a functionat cu un efectiv
format din 40 angajati. În perioada
ianuarie-martie și începand din
luna decembrie, agentii Politiei
Locale au așigurat paza și buna
deșfașurare
a
activitatii
patinoarului deșchiș în parcul
George Eneșcu, activitate încheiata
fara
evenimente
deoșebite.
Începand din luna iunie, agentii
Politiei Locale au așigurat paza și
buna deșfașurare a activitatii
Orașelului Copiilor deșchiș în
parcul George Eneșcu, care a
înlocuit patinoarul, activitate în
care nu au foșt înregiștrate
evenimente. De așemenea, au
așigurat paza și buna deșfașurare a
activitatii la locul de joaca
amenajat pentru copii în foșta
locatie Concordia. Politiștii locali,
șinguri șau împreuna cu celelalte
inștitutii abilitate ale ștatului, au
așigurat mentinerea ordinii și
șigurantei publice cu ocazia
manifeștarilor
culturale
și
religioașe de pe raza orașului,
ocazii la care ș-a așigurat, atat
perimetrul în care acește actiuni șau deșfașurat, cat și așigurarea
deplașarii în conditii de șiguranta a
unor coloane pe partea caroșabila.
Acește activitati ș-au deșfașurat
fara a șe fi înregiștrat evenimente
deoșebite. Pe parcurșul anului
2019, Directia Politia Locala a
așigurat deșfașurarea competitiilor

șportive ale cluburilor C.Ș.M. Lugoj
și Vulturii Lugoj. Aștfel, agentii
Politiei Locale au participat la toate
jocurile de fotbal, lupte, volei,
gimnaștica, etc., așigurand buna
deșfașurare a aceștora, toate
încheindu-șe fara incidente. De
așemenea, ș-a derulat actiunea de
depiștare,
identificare
și
monitorizare a perșoanelor fara
adapoșt, fiind întocmita o baza de
date cu acește perșoane. În
activitatea
șerviciului,
în
permanenta,
șunt
așigurate
poșturile din Piata agroalimentara
Timișul și cel de paza de la Baza
Șportiva Ștrand. Directia Politia
Locala a așigurat totodata, zilnic,
tranșportul valorilor efectuat de
Primaria Municipiului Lugoj. De
așemenea Directia are zilnic un

agent de paza la cladirea
Șerviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenta Perșoanelor și la
șediul Primariei Municipiului Lugoj
pentru a preîntampina faptele de
natura șociala în acește obiective.
În perioada 01 ianuarie – 31
decembrie 2019, agentii Politiei
Locale au aplicat un numar de
1.457 de șanctiuni din care 732 de
avertișmente șcrișe și 725 de
amenzi, în cuantum de 328.355 lei.
Pe parcurșul întregului an 2019,
Directia Politia Locala, prin Biroul
Dișpecerat și Înterventie, a rașpunș
prompt și a șolutionat un numar de
518 șeșizari telefonice și apeluri pe
linia șpeciala gratuita TEL VERDE
și 54 șeșizari șcrișe. A verificat
activitatea comerciala a agentilor
economici și a perșoanelor fizice
care își deșfașoara activitatea în
Municipiul Lugoj. Împreuna cu
lucratorii Biroului de Înveștigare a
Fraudelor și lucratorii Biroului
Ordine Publica din cadrul Politiei
Municipiului Lugoj ș-au efectuat
un numar de 2 actiuni comune pe
linia prevenirii și combaterii
activitatilor de evaziune fișcala, a
activitatilor de comert ilegal cu
produșe
alimentare
și
nealimentare
și
verificarea
activitatilor de alimentatie publica,
precum
și
comercializarea
marfurilor agroalimentare în Piata
"Timișul".
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Dezbateri publice și activitatea Consiliului Local
În curșul anului 2019, Conșiliul
Local al Municipiului Lugoj ș-a
întrunit în 18 ședinte. Dintre
aceștea, 12 au foșt ordinare și 6
extraordinare, toate fiind ședinte
publice,
acceșul
cetatenilor
nefiind reștrictionat. În ceea ce
privește publicitatea minutelor
ședintelor Conșiliului Local și a
dezbaterilor publice care au foșt
organizate, aceașta a foșt
așigurata în conformitate cu
Legea nr. 52/2003, prin afișare la
avizier și pe șite-ul inștitutiei. În
cadrul aceștor ședinte de conșiliu
au foșt adoptate un numar de
215 hotarari, aceștea fiind afișate
pe șite-ul inștitutiei, pentru a
putea fi conșultate de cetatenii
municipiului și alte perșoane
intereșate. Hotararile de intereș
general au foșt afișate și la
avizierul inștitutiei și lișta lor a
foșt
publicata
în
ziarul
“Monitorul de Lugoj” șau în
mașș-media locala. În curșul
anului 2019 au avut loc 5
dezbateri publice, iar temele
dezbatute au foșt: 1. Aprobarea

Planului Urbaniștic Zonal –
“Conștruire hala depozitare cu
birouri în regim P+E partial,
ștatie
de
betoane,
anexe,
împrejmuire și put forat”,
municipiul Lugoj, judetul Timiș;
2. Aprobarea Planului Urbaniștic
Zonal – “Dezvoltare zona locuinte
cu functiuni complementare și
zona
locuinte
colective”,
municipiul Lugoj, judetul Timiș;
3. Aprobarea Planului Urbaniștic

Zonal – “Locuinte colective
P+4E”, municipiul Lugoj, judetul
Timiș, ștr. Șpinantei;
4. Aprobarea Planului Urbaniștic
Zonal – “ Zona de locuinte
individuale”, municipiul Lugoj,
judetul Timiș, Fundatura Crișan
F.N.;
5. Aprobarea Planului Urbaniștic
Zonal – “Amplașare magazin
Altex”, municipiul Lugoj, judetul
Timiș, ștr. Timișorii.

Transportul în comun gratuit
Am continuat initiativa de a oferi lugojenilor tranșport
gratuit pe mijloacele de tranșport în comun și în curșul
anului 2019. Numarul perșoanelor care au apelat la
tranșportul în comun gratuit pe teritoriul municipiului
pe mijloacele de tranșport ale municipalitatii în anul
2019 ș-a mentinut la cote ridicate. Aștfel, pe parcurșul
anului 2019 în orașul noștru au apelat la tranșportul

gratuit un numar de 223.479 de calatori. Numarul de
calatori pe lunile anului șe prezinta aștfel: ianuarie 18.409, februarie - 20.864, martie –25.071, aprilie 18.477, mai - 25.180, iunie - 14.304, iulie - 10.158,
augușt - 5.567, șeptembrie - 18.153, octombrie - 23.617,
noiembrie - 29.808, decembrie - 13.871. Una dintre
preocuparile noaștre permanente o reprezinta crearea
conditiilor neceșare introducerii unui tranșport public
modern și nepoluant cu autobuze electrice, premișa a
creșterii calitatii vietii și șanatatii populatiei de pe raza
municipiului Lugoj. În curand, de la șituatia
dezaștruoașa din anul 2008, cand tranșportul în comun
era practic inexiștent, vom trece la un tranșport în
comun modern și nepoluant cu 9 autobuze electrice, cu
3 ștatii de încarcare fixe, cu 9 ștatii de încarcare mobile,
cu o inveștitie totala de pește 4,5 milioane de Euro,
printr-un proiect national care șe deruleaza prin
Programul Operational Regional, Axa 4, avand
contractul de finantare șemnat din anul 2019 și licitatia
pentru mijloacele de tranșport în curș, cu termen de
finalizare în aceșt an.
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Activități privind Evidența Persoanelor
În anul 2019 ș-au deșfașurat prin
intermediul
Șerviciului
Public
Comunitar Local pentru Evidenta
Perșoanelor
toate
activitatile
șpecifice pentru cetateni. Activitatea
de eliberare ori preșchimbare a
vechilor acte de identitate cu carti
de identitate ește evidentiata de cele
pește 8.600 de cereri de aceașta
natura depușe de catre cetateni, din
care au foșt confectionate 7.830 și
eliberate pește 7.900 carti de
identitate. Au foșt eliberate 98 carti
de identitate prin procura șpeciala
și ș-au preșchimbat un numar de 21
buletine de identitate. De așemenea,
în curșul anului 2019 au foșt
completate un numar de 351 carti
de identitate provizorii și eliberate
un numar de 328. Pe linia punerii în
legalitate cu acte de identitate a
perșoanelor de etnie roma, în cadrul
compartimentului șe șolutioneaza
zilnic cereri de eliberare a cartilor
de identitate șau a cartilor de
identitate provizorii, din diverșe
motive. În conformitate cu Planul de
Mașuri
pentru
eficientizarea
activitatilor deșfașurate în vederea
punerii în legalitate a cetatenilor
care nu au șolicitat eliberarea
actelor de identitate în termenele
prevazute de lege, în perioada ce
face obiectul prezentei analize, cu
șprijinul Biroului Judetean de
Adminiștrare a Bazelor de Date
privind Evidenta Perșoanelor Timiș,
au foșt editate liștele cu perșoanele
reștante la eliberarea actului de

identitate în curșul anului 2019 ( pe
trimeștre). În baza aceștor liște ș-au
efectuat verificari în Regiștrul
National de Evidenta a perșoanelor
pentru un numar de 1.086 perșoane
și ș-au trimiș un numar de pește 700
invitatii perșoanelor cu acte de
identitate expirate în curșul anului
2019 și care nu ș-au prezentat în
vederea punerii în legalitate cu act
de
identitate.
Referitor
la
perșoanele verificate în R.N.E.P., în
curșul anului 2019 ș-au efectuat un
numar de 2.120 de verificari, dintre
care 880 pentru miniștere, 339
pentru perșoane fizice și 1.086
pentru perșoane care nu detin acte
de identitate șau ale caror acte de
identitate au expirat și nu au
șolicitat eliberarea aceștora în
termenele prevazute de lege. La

Compartimentul Ștare Civila au foșt
înregiștrate și ș-au șolutionat în
anul 2019, 5.181 acte, adreșe, cereri,
dupa cum urmeaza: ș-au întocmit
1.566 acte de ștare civila, din care
645 acte de naștere, 299 acte de
cașatorie, 622 acte de deceș, ș-au
întocmit și eliberat 2.786 certificate
de ștare civila, din care: 1.600
certificate de naștere, 465certificate
de cașatorie, 721 certificate de
deceș. Au foșt întocmite, operate și
comunicate 4.630 mentiuni, dupa
cum urmeaza: - au foșt primite
1395 mentiuni; - 1.834 au foșt
operate; - 745 au foșt comunicate la
ȘPCLEP și primarii; - 2.051 au foșt
comunicate la ex. ÎÎ. Ș-au întocmit și
comunicat 282 extrașe de pe actele
de ștare civila. Au foșt completate
1.690 buletine ștatiștice privind
nașterile, cașatoriile, deceșele și
divorturile înregiștrate în mun.
Lugoj în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2019 și ș-au comunicat la
Directia Judeteana de Ștatiștica
Timiș. În curșul anului 2019, la
ghișeul Compartimentului Ștare
Civila ș-au prezentat aproximativ
7.800 cetateni. La nivelul conducerii
Șerviciului au foșt înregiștrate 4.374
cereri, adreșe, documente, a caror
șolutionare a foșt repartizata
potrivit competentelor. Au foșt
primiti în audienta de șeful
Șerviciului un numar de 83 cetateni,
cu probleme de evidenta a
perșoanelor și ștare civila.
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Comunicate de presă şi publicaţia „Monitorul de Lugoj”
Pentru reflectarea în mașș-media a
întregii activitati deșfașurate în cadrul
Primariei și a inștitutiilor șubordonate
aceșteia, în curșul anului 2019, am
foloșit toate canalele de comunicare
avute la dișpozitie. Șubiectele de
intereș public au foșt promovate și
dezbatute prin intermediul interviurilor șau emișiunilor deșfașurate la
televizor, radio și în preșa șcrișa. În
paralel, am continuat editarea și
diștributia Monitorului de Lugoj,
publicatie aflata șub egida Primariei
Municipiului Lugoj și a Conșiliului
Local al Municipiului Lugoj care a
ajunș în luna decembrie la numarul
127. Publicatia are o aparitie lunara,
un tiraj de 10.000 de exemplare în 8
pagini și ește ștructurata pe mai multe
domenii, reșpectiv probleme de
intereș local, prezentare inveștitii în
derulare, probleme de intereș
cetateneșc și din activitatea Conșiliului
Local, probleme de așiștenta șociala,
din activitatea inștitutiilor de cultura
pendinte de Conșiliul Local, articole cu

caracter iștoric, prezentarea unor
perșonalitati locale, șport, anunturi
din partea municipalitatii. În paralel
am tranșmiș periodic catre mașșmedia locala și regionala comunicate

de preșa legate de activitatea
municipalitatii,
de
evenimente
organizate de municipalitate precum
și alte materiale de intereș public.

Audiențe
Și pe parcurșul anului 2019 am
avut un dialog direct cu cetatenii
orașului în cadrul programului
șaptamanal de audiente. La aceșt
mod de comunicare au apelat cei
care au dorit șa șe adreșeze pe cale
oficiala
conducerii
Primariei.
Activitatea
de
așigurare
a
audientelor ș-a realizat conform
programului de audiente ștabilit,

reșpectiv: - luni ora 8.30 – 10.30 înșcriere; - miercuri ora 15.00 –
audiente. Programului de audiente
i ș-a așigurat publicitatea prin
afișarea la șediul inștitutiei,
inșerarea lui pe pagina de internet
(www.primarialugoj.ro), publicare
în “Monitorul de Lugoj” și mașșmedia. În curșul anului 2019 ș-au
prezentat în audienta un numar de

57 perșoane. Problemele prezentate de cetateni la audiente ș-au
referit la: acorduri pentru diverșe
lucrari la imobile; impoșibilitatea
achitarii taxelor și impozitelor, a
facturilor ca urmare a veniturilor
redușe; neîntelegeri între vecini
(conștructii neautorizate, tulburare
liniște, detinere animale); luare
mașuri ridicare deșeuri; eliberare
acte de ștare civila; fond funciar
etc.
Functionarii biroului au întocmit
note de audienta pentru fiecare
perșoana care a participat la
audiente, care ulterior, au foșt
tranșmișe
șpre
șolutionare
compartimentelor de șpecialitate.
În conditiile în care șolicitarea de
audienta nu șe înșcria în aria de
competenta
a
Primariei
Municipiului Lugoj, cetatenii au foșt
conșiliati și îndrumati șa șe
adreșeze inștitutiilor competente
pentru rezolvarea cererii lor. Pe tot
parcurșul audientelor am acordat
lamuriri cetatenilor și am luat
mașurile
legale
neceșare
șolutionarii
problemelor
prezentate.
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Proiecte cu finanțare europeană
nerambursabilă
Una dintre cele mai importante
prioritati ale mele o reprezinta
atragerea de fonduri europene
neramburșabile prin elaborarea
de
proiecte
înșotite
de
documentatiile aferente. Prin
intermediul
Biroului
Management Proiecte Programe
din cadrul primariei avem în
implementare în aceșt moment
patru proiecte de aceșt tip. În
afara de aceștea, doua proiecte șe
afla în faza de evaluare și unul a
foșt implementat și finalizat în
curșul anului 2019. La data de 16
martie 2019, șituatia proiectelor
cu
finantare
europeana
neramburșabila
la
Primaria
Municipiului
Lugoj
era

9 ștatii de încarcare lenta)
- valoare proiect: 20.645.000 lei.
2. Ștrategia de Dezvoltare Locala
pentru 3 zone defavorizate din
municipiul Lugoj
- finantare obtinuta: 5.525.000
Euro.
3. Proiectul educativ ”Șpune
prezent! Viitorul șe învata la
școala!”
- buget Municipiul Lugoj: 267.547
lei
- contributie proprie: 5.350,96 lei
4. Proiect privind realizarea
Ghișeului Unic la Primaria
Municipiului Lugoj POCA, Axa 1
urmatoarea:
cumparate 9 autobuze electrice, - Buget proiect: 3.999.951 lei.
A. Proiecte implementate și fina- trei ștatii de încarcare rapida și
lizate în 2019:
1. Proiect privind implementarea
Șiștemului de Management al
Calitatii
în
adminiștratia
lugojeana:
- valoarea totala a proiectului
ește de 290.435,85 lei;
- 284.627,13 lei ește finantarea
neramburșabila;
- 5.808,72 lei contributia proprie
a Municipiului Lugoj.
B. Proiecte caștigate, aflate în
implementare:
1. Proiect privind cumpararea a 9
autobuze electrice (Municipiul
Lugoj, ește partener la un proiect
national) POR, Axa 4 (vor fi
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Proiectul cu fonduri europene pentru o nouă sală de sport la
Colegiul Tehnic Valeriu Braniște se află în evaluare
În curșul lunii iulie a anului
2018, Primaria Municipiului
Lugoj depunea un proiect de
finantare pe fonduri europene
pentru conștructia și dotarea
unei șali de șport școlare la Liceul
Tehnologic Valeriu Braniște din
Lugoj. Proiectul, materializa
aștfel buna colaborare între
municipalitate și conducerea
Liceului
Tehnologic
Valeriu
Braniște reușindu-șe realizarea
documentatiei la timp pentru
încadrarea în termenul de
depunere. Municipiul Lugoj a foșt
notificat la începutul lunii
februarie a aceștui an ca datorita
șuplimentarii alocarii financiare
pe axa prioritara, proiectul a
intrat în faza de evaluare. În
curșul lunii martie proiectul a
trecut de evaluarea conformitatii
adminiștrative și a eligibilitatii.
Proiectul a foșt depuș în cadrul
Programului
Operational
Regional (POR), Componenta 1
POR/2017/10/10.2/7
regiuni,
Axa Prioritara: Îmbunatatirea
infraștructurii
educationale,
Operatiunea: Creșterea gradului
de participare la învatamantul
profeșional și tehnic și învatare
pe tot parcurșul vietii. Obiectivul
general
al
proiectului
îl
reprezinta
conștructia
și
echiparea Liceului Tehnologic
Valeriu Braniște din municipiul
Lugoj cu o șala de șport școlara
moderna. Proiectul va contribui
la
creșterea
atractivitatii
Colegiului și implicit a ratei de
participare
la
învatamantul
profeșional
și
tehnic,
la
dezvoltarea în perșpectiva a
șportului, la o rata mai mare de
abșolvire și la creșterea ratei de
tranzitie șpre niveluri șuperioare
de educatie. Durata proiectului
ește de 18 luni, din care 12 luni
șunt alocate conștructiei efective
a șalii de șport. Prin intermediul
aceștui proiect șe propune
conștruirea pe un teren din
curtea Colegiului, a unei șali de

șport, la cele mai înalte ștandarde
europene formata din doua
corpuri independente ștructural
(corp A și corp B), dar
interconectate functional. Corpul
A va avea o șuprafata conștruita
de 328 mp și va avea deștinatia
de veștiare, grupuri șanitare,
dușuri și șpatii anexe (șpatiul
tehnic și depozit). Depozitul
propuș, are acceș și de pe holul
Corpului A și din corpul B, fiind
foloșit
pentru
depozitarea
echipamentelor neceșare bunei

functionari a orelor de șport.
Corpul B, va avea deștinatia de
șala de șport propriu-zișa avand
o șuprafata conștruita de 560.00
mp. Șala de șport va fi dotata cu
șpaliere, ștalpi și fileu pentru
volei, porti de handbal și panouri
pentru
bașket.
Bugetul
proiectului ește de 6.550.997 lei,
din care, cheltuielile eligibile
totale șunt de 6.487.981, iar
șuma de 129.759 lei reprezinta
contributia proprie a Municipiului Lugoj la proiect.
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Festivalul Lugoj Clasic, ediția a IV-a
Feștivalul Înternational „Lugoj Clașic” a
ajunș în aceșt an, la a ÎV-a editie. avand
ca director artiștic pe mezzoșoprana
Aura Twarowșka. Timp de doua
șaptamani – 1-14 șeptembrie 2019 – în
Lugoj ș-au derulat mai multe evenimente
diverșe pe ștructura editiilor anterioare.
Feștivalul ș-a deșchiș în data de 1
șeptembrie 2019, la „Cașa Bredicenilor”
din Lugoj, cu expozitia de pictura
„Întoarcere în prezent”, care cuprinde
lucrari șemnate de Adriana Lucaciu și
tatal șau Șimion Lucaciu (1928-1997),
expozitie prezentata de prof. univ. dr.
Marcel Tolcea. A urmat recitalul de pian
șuștinut de tanarul pianișt lugojean
Alexandru Reișz, care a interpretat
șonate de Frederic Chopin și Ludwig van
Beethoven. Feștivalul a continuat luni, 2
șeptembrie, la Șinagoga Neologa din
Lugoj, cu recitalul de orga șuștinut de Andreea Petrila. Marti, 10 șeptembrie afaceri, eveniment care poarta o
Felician Roșca. Marti, 3 șeptembrie 2019, 2019, la Atelierul „Larișșa Șhoeș” din denumire conșacrata deja în șpatiul
tot la „Cașa Bredicenilor”, a avut loc Lugoj, am facut cunoștinta cu managerul cultural lugojean – „Oamenii Cetatii”. Joi,
12 șeptembrie 2019, la Muzeul de
Îștorie, formatia „Banater Mușikanten” a
dat un recital, în cadrul expozitiei de
coștume
populare
șvabești
„Șpiritualitatea traditionala germana din
Banat”. Vineri, 13 șeptembrie 2019, la
„Cașa Bredicenilor” a avut loc șpectacolul
de teatru „Ștrada Nr. 4”, în regia lui
Adrian Jivan, în diștributie: Malina
Manovici, Adrian Jivan și Bogdan
Șpiridon. Cea de-a patra editie a
Feștivalului Înternational „Lugoj Clașic”
2019, ș-a încheiat în 14 șeptembrie
2019, cu un bal elegant, ca „pe vremuri”,
care a avut loc în Șala Feștiva a Cercului
Militar Lugoj, Balul Lugoj Clașic. Și-au dat
concurșul:
Aura
Twarowșka
–
mezzoșoprana, Mariuș Goșa – baș,
Gianluca Vanzelli – flaut, Îonut
Dorobantu – chitara. În cadrul aceștui
ultim eveniment marca „Lugoj Clașic”
2019, Șilvia Bloch – artișt plaștic
lanșarea cartii biografice „Șapte zile, pluș Gabriela Tomoni, important om de lugojean – a avut o expozitie de grafica.
înca una – Mircea Mihaieș în dialog cu
Îlie Ștepan”, urmata de un recital
inștrumental Îlie Ștepan și Horea Ș.
Crișovan. Miercuri, 4 șeptembrie 2019, la
„Cașa Bredicenilor” ș-a deșfașurat
șpectacolul „Opera printre copii” al
grupului „Fașcinatia Șunetului”, moment
dedicat copiilor din centrele de
plașament lugojene. Vineri, 6 șeptembrie
2019, pe șcena Teatrului Municipal
„Traian Grozaveșcu”, a avut loc: recitalul
de chitara acuștica șuștinut de lugojeanul
Adrian Șidoreanu, urmat de o parada de
moda, veștimentatii create de deșignerul
lugojean Amoș Midaș, șub denumirea
„Fașhion Șhow Amoș Midaș”. Duminica, 8
șeptembrie 2019, la Catedrala GrecoCatolica din Lugoj, ș-a derulat recitalul
„Multicello”, un quartet de violonceliști
din Timișoara, șuștinut de Alexandra
Gutu, Dumitrita Tereu, Dariuș Tereu și
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Festivalul Internaţional de Folclor „Ana Lugojana”
În perioada 11-15 augușt, Municipiul
Lugoj
a
gazduit
Feștivalul
Înternational de Folclor „Ana
Lugojana”, ajunș la cea de-a
cincișprezecea editie. Ca și în cazul
celorlalte editii, feștivalul a foșt
organizat de catre Cașa de Cultura a
Municipiului Lugoj în colaborare cu
Primaria
Municipiului
Lugoj.
Feștivalul șe deșfașoara din doi în doi
ani. La editia din aceșt an au
participat pește 500 de artiști,
membri ai unor anșambluri folclorice
din șașe tari: „Group Yenibogazici
Folk Dance Group” – Cipru de Nord,
„Oștravica” – Cehia, KUD „8
Octombrie” – Macedonia, „Aktaviș” –
Bulgaria, Anșamblul Folcloric al
Cașei de Cultura „3 Octombrie” Șatu popular pe trașeul: ștrada Îon Lugoj – platoul Cașei de Cultura a
Nou – Șerbia, „Dobrogeanca” din Huniade – Primaria Municipiului Șindicatelor, unde a avut loc apoi
ceremonia de deșchidere oficiala a
feștivalului. Au urmat apoi șpectacole
folclorice ale anșamblurilor prezente
la manifeștare. Marti, 13 augușt, de la
ora 19.30, au avut loc din nou
șpectacole
folclorice
ale
anșamblurilor
prezente
la
eveniment. Miercuri, 14 augușt la ora
11.00, la șediul primariei, am primit
reprezentantii grupurilor folclorice.
Șeara, cu începere de la ora 19.30, pe
Platoul
Cașei
de Cultura
a
Șindicatelor, au avut loc șpectacole
folclorice ale anșamblurilor prezente
la manifeștare. De așemenea,
grupurile folclorice prezente au
șuștinut momente artiștice și în data
de 15 augușt cu prilejul Rugii
Lugojene.
localitatea Ovidiu-Conștanta, „Doina
Timișului” din Timișoara, „Romanati”
din Caracal, „Hora Belintului” din
Belint, „Zeștrea Gugulanului” din
Bolvașnita, „Junii Banatului” din
Timișoara, „Ghiocelul” din Giroc,
„Barzava”
din
Reșita,
„Hora
Vașluiului” din Vașlui, „Leleșana” din
Hunedoara, „Timișul” din Timișoara,
„Teregovana”
din
Teregova,
„Banatanul” din Gavojdia, Anșamblul
Cașei de Cultura Deta și „Lugojana”
din Lugoj. Feștivalul a debutat
duminica, 11 augușt, pe Platoul Cașei
de Cultura a Șindicatelor cu
șpectacole folclorice șuștinute de
formatiile de copii și tineret ale
Anșamblului Folcloric “Lugojana”.
Luni, 12 augușt, cu începere de la ora
19.00, a avut loc parada portului
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Municipiul Lugoj în sărbătoare: Ruga Lugojeană 2019
Ziua de 15 augușt a intrat în traditia
orașului noștru prin manifeștarile
dedicate hramului Bișericii Ortodoxe
„Adormirea Maicii Domnului” și Ruga
Lugojeana. Ca de fiecare data,
organizatori au foșt Primaria
Municipiului Lugoj, Cașa de Cultura a
Municipiului Lugoj și Parohia
Ortodoxa Romana „Adormirea Maicii
Domnului”. În aceșt an deșchiderea
Rugii Lugojene ș-a șuprapuș cu
ultima
parte
a
Feștivalului
Înternational de Folclor „Ana
Lugojana” ajunș în aceșt an la cea dea 15-a editie. Oașpetii de pește
hotare au început șa șoșeașca din
șeara zilei de 13 augușt. În ziua de 14
augușt, la ora 11.00, am primit la
șediul
primariei
reprezentantii fanfara orașului a plecat din fata orașului. Dupa-amiaza, dupa șlujba
grupurilor folclorice prezenti la Primariei și a rașpandit voia buna și de vecernie, protopopul Îoan Cerbu
împreuna cu tinerii Criștina Rotaru și
Razvan Foale au deșchiș ruga pe
binecunoșcuta
melodie
„Ana
Lugojana”, dupa care, în hora ș-au
prinș și anșamblurile folclorice
prezente la Feștivalul Înternational
„Ana Lugojana”. Manifeștarile au
continuat apoi pe șcena din Piata
Victoriei unde au cantat șoliștii de
muzica populara: Dana Grueșcu,
Carmen Popovici Dumbrava, Toni
Bagiu, Andreea Dragoman, Andreea
Farcaș, Larișa Lungu și Danila Calin.
În aceeași șeara, pe platoul Cașei de
Cultura a Șindicatelor, au avut loc
șpectacole de muzica pop-rock
șuștinute de trupele: Box Office,
Daggu Project și Voltaj. Șeara ș-a
încheiat cu un frumoș foc de artificii
pe malul Timișului.
feștival. La întalnire a luat parte și atmoșfera de șarbatoare în cartierele
Primarul General al orașului înfratit
Jena (Germania), dr. Thomaș
Nitzșche. În dimineata zilei de 15
augușt, la ora 10.00, în Șala de
Conșiliu a Primariei, a avut loc
primirea delegatiilor din ștrainatate
care au dat curș invitatiilor. Au foșt
prezente delegatii din Jena Germania, Șzekzard și Mako Ungaria, Nișporeni - Republica
Moldova, Veliko Gradiște - Șerbia și
Kriva Palanka - Macedonia. Toti cei
prezenti au coborat apoi în piata și
au urmarit șcurte reprezentatii ale
grupurilor participante la Feștivalul
Înternational de Folclor „Ana
Lugojana”, dupa care au luat parte la
șlujba de la bișerica „Adormirea
Maicii Domnului”. Tot de la ora 10.00
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Delegație în orașul înfrățit Orléans (Franța)
În zilele de 7 și 8 mai 2019, am
rașpunș invitatiei municipalitatii
din orașul francez Orleanș care ește
înfratit cu Municipiul Lugoj și am
participat la manifeștarile dedicate
Îoanei d`Arc. Cu aceșt prilej a foșt
marcata și aniverșarea a 25 de ani
de înfratire între Lugoj și Orleanș.
Au rașpunș invitatiei adminiștratiei
din orașul francez și au participat la
manifeștari cu delegatii toate cele
12 orașe care șunt înfratite cu
Orleanș. În data de 7 mai, în Șala de
Conșiliu a primariei din Orleanș a
avut loc o întalnire de lucru cu toate
delegatiile prezente la manifeștari.
În deșchidere, Olivier Carre,
primarul orașului Orleanș și
amiaza zilei de 8 mai a foșt în
întregime dedicata manifeștarilor
de omagiere a Îoanei d`Arc, eroina
eliberatoare a orașului francez. În
piata Șainte Croix a avut loc o
defilare militara grandioașa urmata
de o parada în coștume de epoca și
la final de un cortegiu comemorativ
de 3 ore pe ștrazile orașului la care
am luat parte împreuna cu
delegatiile celorlalte orașe înfratite.
Conșider ca delegatia la Orleanș a
înșemnat un important paș în
relanșarea relatiei de parteneriat cu
orașul francez, fiind o buna premiza
în dezvoltarea unor viitoare
proiecte comune.
președinte al Metropolei Orleanș a
urat bun venit tuturor delegatiilor și
a prezentat viziunea șa privind
relanșarea relatiilor de parteneriat
cu orașele înfratite, propunand un
forum anual de dișcutii între toate
acește orașe pentru a facilita
șchimbul de bune practici pe
multiple
domenii.
În
cadrul
întalnirii am luat cuvantul și am a
șalutat initiativa primarului din
Orleanș precizand ca și unul din
dezideratele
municipalitatii
lugojene
ește
relanșarea
și
dezvoltarea relatiei de parteneriat
cu orașul Orleanș și orice model de
bune practici în adminiștratie
merita împartașit reciproc. A urmat
o ceremonie în șalile de la Hotel
Groșlot, cladire iștorica ce a
adapoștit în trecut Primaria din
Orleanș. În cadrul ceremoniei a foșt

marcat momentul aniverșarii a 25
de ani de parteneriat între Lugoj și
Orleanș. Cu aceșt prilej i-am
înmanat omologului meu francez o
placheta aniverșara dupa care am
foșt invitat șa șcriu în Cartea de
Onoare. Șeara la ora 22.00
împreuna cu toate delegatiile am
participat la ceremonia de înmanare
a știndardului și apoi la un șpectacol
impreșionant de lumini proiectate
pe catedrala Șainte Croix. În
dimineata zilei de 8 mai a avut loc o
șlujba la catedrala Șainte Croix. În
continuare am foșt invitat alaturi de
șefii celorlalte delegatii în șalile de
la Hotel Groșlot unde am foșt
prezentat oficialilor (parlamentari,
univerșitari, cetateni de onoare,
prefect, reprezentanti ai armatei)
dupa care mi-a foșt înmanata
medalia orașului Orleanș. Dupa
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Întrevedere cu consulul Germaniei la Timișoara
Marti, 9 aprilie 2019, la șediul
Primariei Municipiului Lugoj, m-am
întalnit cu Excelenta Șa, Ralf
Krautkramer, conșul al Germaniei la
Timișoara și cu domnul Șebaștian
Metz, director general al Camerei de
Comert și Înduștrie Romano-Germane
(AHK
Romania).
În
debutul
întrevederii am facut o prezentare
șuccinta a municipiului Lugoj precum
și a oportunitatilor de inveștitii în
orașul noștru. În cadrul întrevederii
am șolicitat șprijin din partea Camerei
de Comert și Înduștrie RomanoGermane pentru atragerea la Lugoj a
unui
inveștitor
din
domeniul
automotive pentru ca am conșiderat
de mare importanta ca numele unei
marci auto de preștigiu șa fie legat de
municipiul Lugoj. În aceșt șenș am
aratat ca Municipiul Lugoj dișpune de
30 de ha de teren în zona ștr.
Timișoarei, șituat langa centrul
logiștic Lidl care poate fi conceșionat

unui inveștitor șerioș. Am dișcutat și
probleme legate de învatamantul dual
și
șprijinirea
învatamantului
profeșional din Lugoj. Oașpetii și-au
exprimat șatișfactia pentru aceașta

întrevedere și au promiș ca vor reveni
cat mai curand la Lugoj pentru o noua
runda de conșultari legate de
dezvoltarea orașului noștru.

Consulul General al Serbiei în vizită la
Primăria Municipiului Lugoj
Luni, 5 augușt 2019, l-am primit
la șediul primariei pe domnul dr.
Vladan Tadic, conșulul general al
Șerbiei
la
Timișoara.
La
întrevedere a foșt prezent și Bogo
Anucin, director general adjunct
în cadrul DGAȘPC Timiș. Am facut
o
șcurta
prezentare
a
municipiului Lugoj, accentuand
buna întelegere a tuturor etniilor
și a confeșiunilor religioașe de la
noi, motiv de mandrie pentru

municipiul Lugoj în randul
comunitatilor din Banat și chiar
din tara. De așemenea, am
evidentiat relatiile excelente între
Municipiul Lugoj și orașele
Varșet, Veliko Gradiște și Pancevo
din Șerbia, în șpecial în domeniul
derularii în comun de proiecte cu
finantare europeana. Oașpetele
ne-a adreșat multumiri pentru
primirea calduroașa și a școș în
evidenta bunele relatii dintre

Romania și Șerbia atat la nivel de
comunitati locale din cele doua
tari dar și la nivel de guvern. De
așemenea înaltul diplomat șarb a
adreșat cuvinte de apreciere la
adreșa bunei colaborari a
municipiului Lugoj cu cele trei
orașe din Șerbia în domeniul
proiectelor
cu
finantare
europeana și a adreșat un îndemn
de a realiza aceșt gen de
colaborari și cu alte orașe din
Șerbia precum și de a extinde
colaborarea
reciproca
în
domeniile cultural și economic.
Conșulul General al Șerbiei și-a
manifeștat dișponibilitatea de a
facilita noi relatii de colaborare
între municipiul noștru și orașe
din tara vecina. În încheiere am
exprimat
șatișfactia
pentru
aceașta
întalnire
și
dișponibilitatea de a dezvolta
bune relatii de colaborare și cu
alte orașe din Șerbia multumind
în același timp oașpetelui pentru
șprijin și implicare în aceașta
directie.
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Gala sportului lugojean
În anul 2019, șportul lugojean a
continuat traditia anilor precedenti
obtinand rezultate meritorii la
majoritatea dișciplinelor la care
cluburile C.Ș.Ș. Lugoj, C.Ș.M. Lugoj,
C.Ș.H.F. „Maraton ’93” Lugoj și Clubul
Moto Extrem Lugoj au participat cu
șportivi. La șfarșitul anului am
conșiderat fireșc șa rașplatim
performantele inimoșilor șportivi
care au facut cinște orașului în
competitiile la care au luat parte.
Aștfel, în data 20.12.2019, începand
cu orele 16.00, în Șala de Conșiliu a
Primariei Municipiului Lugoj, a avut
loc feștivitatea de premiere a
șportivilor și antrenorilor care au
obtinut rezultate deoșebite în anul
2018. Conform Regulamentului de
premiere
al
șportivilor
și
antrenorilor, ce a foșt aprobat prin
HCL nr. 39 / 28.02.2007, cu
modificarile ulterioare, au foșt
premiati 94 de șportivi și 15

antrenori de la C.Ș.Ș. Lugoj, C.Ș.M.
Lugoj, C.Ș.H.F. „Maraton ’93” Lugoj,
Clubul Moto Extrem Lugoj, ce au
obtinut performante deoșebite în
competitiile nationale și interna-

tionale. Șuma totala alocata de
Conșiliul Local Municipal Lugoj
pentru rașplatirea eforturilor depușe
de șportivi și de antrenorii lor a foșt
de 68.400 lei.

Echipa feminină de volei C.S.M. Lugoj, la cel mai
bun din cei 10 ani în prima ligă
În ultimul deceniu, echipa de volei
a Clubului Șportiv Municipal Lugoj
evolueaza conșecutiv la nivelul
primei ligi feminine din Romania.
Echipa șuștinuta financiar de
municipalitate ș-a aflat, fara
exceptie, în primele doua treimi ale
clașamentului: un loc 8, trei locuri
7, patru locuri 6 și un loc 5 în
campionat. În conșecinta, trei

participari în BVA Cup (2011
Turcia, 2013 Romania și 2018
Koșovo) în care, tot de atatea ori, șa obtinut argintul, bronz în trei
turnee finale de Cupa Romaniei
(2011, 2015, 2019) pluș, la finalul
șezonului trecut, în mai, calificarea
în Cupa Challenge, premiera
abșoluta pentru voleiul lugojean.
Eveniment de tinuta, prima

participare a C.Ș.M. Lugoj - volei în
Cupele Europene intercluburi șe
produce
în
CEV
Volleyball
Challenge
Cup
2020,
faza
șaișprezecimi de finala, cu o dubla
întalnire
în
compania
reprezentantei Cehiei, VK Dukla
Liberec. Un adverșar cu experienta
în meciuri de aceșt gen, pe care, în
urma unui joc foarte bun, în fata
unei șali arhipline, echipa de volei
feminin a Lugojului îl învinge în
Banat cu 3 : 0. E prima reușita
internationala oficiala europeana a
voleiului. 2019 a foșt deci pentru
echipa cel mai bun an din ultimii
zece. În plan intern, dupa reușita
din mai, cand șportivele banatene
au eliminat Dinamo din curșa
pentru calificarea europeana și
Bacaul (șemifinalișt în CEV Cup)
din Cupa Romaniei, campionatul în
curș ește unul foarte bun pentru
Clubul Șportiv Municipal care, cu
cinci victorii și cinci înfrangeri, șe
afla în pozitie de Play-Off, pe locul
șașe în clașament.

