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ANUNT

Primarul Municipiului Lugoj dl. ing. Francisc Constantin Boldea

intenlioneazd sd promoveze Proiectul de hot6rdre privind acordarea distincliei

"CHEIA ORA$ULUI" domnului Ingo Glass.

Proiectul de hotdrdre impreund cu referatul compartimentului de

specialitate gi Studiul de impact se afiqeazd la sediul Prim[riei Municipiului

Lugoj gi se publicd pe site-ul instituliei, conform procesului - verbal

nr. 4.8f1 din 1.6 .0,/- 2017.

reclamalii cu privire la proiectul de hotdrdre mai sus menlionat pdnd" la data de

07.02.2017 orele 1200 laBiroul relalii cu publicul, parter cameraT.

PRI
ing. Francisc Co

Persoanele interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau

:
)



PROIECT
Iniliator : Primarul Municipiului Lugoj

a

ROMANIA
JUDETIJL TIMI$

CONSIL,IUL I,OCAL AL MUNICIPruLUI L,T-IGOJ

HOTARAREA
privind acordarea distincfiei "CHEIA ORA$ULUI"

domnului Ingo Glass

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Av6nd in vedere Referatul Biroului management proiecte, programe nr. 4.143 din

25.01.2017;
Avdnd in vedere Hotdr6rea Consiliului Local nr. 81 din 25.10.2012 privind

instituirea distinctiilor "TITLUL DE EXCELENTA" qi "CHEIA ORA$ULUI" qi

aprobarea Regulamentului pentru acordarea acestora;
AvAnd in vedere Anunlul nr.4.847 din 26.01 .2017 pentru promovarea Proiectului

de hotdrAre privind acordarea distincfiei "CHEIA ORA$ULUI" domnului Ingo Glass,

publicat conform prevederilor Legii w" 5212003 privind administralia publicd loca16,

republicatd;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 21512001, privind

administralia publica locald, republicatd, modificat6 qi completati;
tn temeiul art. 45 alin. (1) 9i (5) qi art. 115 alin. (1) lit" b) din Legea nr.21512001,

privind administralia public[ 1ocal6, republicat[, modificatd qi completatd,

HorAnA$rE:

Articol unic - Se acordd distinclia "CHEIA ORA$ULUI" domnului

Ingo Glass.

VIZAT S



PRIMARIA MUNICIPIULUI LUCOJ
Biroul Management Proiecte, Programe

Nr. 4143 din 25.01 .2017

REFERAT

Cltre Consiliul Local al Municipiului Lueoi

Prin prezenta, vd supunem spre aprobare acordarea distincliei ,,Cheia Oraqului"

domnului Ingo Glass, artist de talie europeand, care a adus prin crealiile sale

inconfundabile o avangardd in arta sculpturii.
Ingo Glass s-a format ca sculptor la $coala Popular6 de Artd dinlugoj, unde a

avut-o ca profeso ard pe renumita sculptorild Elisabeta Popper. Bacalaureatul l-a luat

tot la Lugoj, in anul 1960, ca absolvent al actualului Colegiu Nalional ,,Iulia Hasdeu".

Dupd inilierea in tainele sculpturii de la Lugoj a urmat Institutul de Arte
Plastice ,,Ion Andreescu" din Cluj-Napoca, unde a studiat cu maestrul Arfur Vetro.
DupI terminarea facult[Jii,a fost repartizatla Galafi, unde devine director la Muzeul de

ArtI Contemporan5.
in 1979 a ajuns in Germania qi fost cooptat ca membru in juriul primei expoziiii

,,Miinchner Ki.instler" (Artiqti mi.inchenezi), organizate in galeria Primdriei Miinchen.
Din 1980 a fost angajat custode al muzeului ordqenesc Ublacker-Hiiusl din Miinchen.
Apoi, in 1983 a fost numit organizator al expoziliilor organizate de seclia de cultur6 a
Primdriei Miinchen qi manager al atelierului de artd din Lothringer StraBe din
Miinchen. in acelaqi an, aini\iat qi organizat in Landshqt gi Pforzheim prima expozilie

,,Artiqti bdn6{eni in Republica Federald Germania". in perioada 1983-1993 a fost

membru al Comisiei de expozi{ii a organiza\iei profesionale a artiqtilor de arte vizuale
din Miinchen qi Oberbayern. in 1993 gi-a dat doctoratul cu tema ,,Constantin Brancusi

und sein EinfluB in der Skulptur des 20. Jahrhunderts" (Constantin Br6ncuqi qi

influen{a sa asupra sculpturii secolului XX).
Sculptorul Ingo Glass este legat de Lugoj nu numai prin formarea sa ca artist,

ci qi printr-una dinffe cele mai importante sculpturi care impodobesc zona centrald a

oraqului, qi anume monumentul ,,Alfa qi Omega" amplasat in Parcul Prefecturii, care

este dedicat eroilor lugojeni cdzuli in lupti in timpul celui de-Al Doilea R[zboi
Mondial.

Prof. ing. Francisc

Primarul Municipiu


