
Dezbatere publici la ini{iativa Primarului Municipiului Lugoj avind ca temi
Acordarea clistinc(iei ,,Cheia Oraqului" domnului ambasador al Statelor Unite

ale Americii in Rominia, Hans Klemm

Desfiguratl azi 21.04.2014

Palticipi: dl. Primar ing. Francisc Conslantin Boldea, dl.Viceprirnar Galescu Cristian
Pavel, dl. cons. Iocal Bldina Nicu, dl.cons. Ilarboni loan, dl.cons. Criciunescu Iosif, dna cons.

Crozav Gcrlincle, precum qi angajati clin cadrul Primdriei. in sald este prezentc Ei mass-media

tocala.
Dl.Primar - aqa dupd cum gtifi, astdzi avem dezbatere publici cu tema Acordarca

distinctiei ,,Cheia Orasului" domnului ambasador al Statelor Unitc alc Americii in
Rominia, Hans Klcmm pentru sprrjinul qi implicarea in dezvoltarea relaliilor economice qi

cultural - educative romdno americane in Lugoj. In urma invitaliei pe care am fEcut-o cxcelenJei

sale dhri An.rbasador, azl, la ora 1400 va avea loc sedinta extraordinard a Consiliului local, prin
care dorim sd-i acorddm aceast[ distinclie.

Aq vrea si vd spun cAteva cuvinte despre domnul Ambasador: din anul 2015,
2l scpctentbrie dl. I-Ians Klcmm a preluat firnclia de Ambasador al An.rericii in RomAnia. antcrior
a {bst principal ad.jr.Lnct al asistcntului secletarului de stat in cadrul Biroului Resurse [,lmane, in
pclroada iulie 2013 decembrie 2014 a ocupat func{iile de director general^ interimar al

ServicilLlui Diplomatic gi dircctor interimar de personal la Depafiamentul de Stat. In anul 2012,

domnul Ambasador a lbst principalul reprezentant al Statelor Unite ale Anericii la Forumul
pentru Cooperere Economicf, Asia * Pacific iar din 2010 a condus toate programele civile qi

militarc in domeniul statului de drept desflgurate de SUA in Afganistan.
Dirr anul 2007 a ocupat func{ia de Ambasador al Statelor Unite ale Americii in Republica

Democrati Tinrorul de Est, anterior a fost ministru - consilier economic al Ambasadei Statelor
Unite ale u\mericii la Tokio qi a ocupat fllnclii de director in cadrul Biroului de Resurse Umane

si a Bir oului l)entru Economie Ei Afaceri ale Departamentului de Stat, in strlinitate domnul
Klcmm a indeplinit multiple mandate in Japonia gi a lucrat la ambasadele Statelor Unite ale

Anrericii din Ilonn. Seul qi Port of Spain.
A; vrea sd vd spur, cd ccle mai importante investilii americane din municipiul Lugoj sunt

cele alc lenumitei firme Honeywell ;i cea a lirmei ,,Ar:snit, Olariu Ei Asociafii" care au construit
pc $oseaua de centuri a municipiului o parcare moderni pentru camioane. Totodatd, datorita

firmci lJoneyu'ell, clevi din Lugoj au posibilitatea si participe anual la proiecte educative in
America. in domeniul social, Fundalia Bashford va construi cel tnai mare complex de servicii
sociale private din Romdnia pentru a oferi ajntor persoanelor defavorizate. In domeniul sportiv

din anul 20 t 2 cu sprij inul dlr:i Steven Austin e ste organizatd Cupa ,,Max Ausnit" concurs de

ciclism cu parliciparc internalionald, datoriti bunclor relalii stabilitc multe biserici din Statele

Unite ale Americii qi oameni de alaceri au ajutat gi sprijinit bisericile neoprotestante din Lugoj.
Am prolitat dc spcctacolul organizat de AnTbasada SUA gi de rela{iile de prietenie cu ataqata

cuitgr.ald a SUA care a mai fost la noi, prin. intermedir.rl cireia am stabilit o relaji buni cu

ambasada SUA, astlel incdt sambdtd la ora 18'" domnul ambasador va vizita Muzeul de Istorie

si Etnogr.afie din LLrgoj, apoi la sala Teatrului vom avea festivitatea de inmAnare a Distincjiei

,,Cheia Oraquhri" dlui ambasador, va fi prezent qi Ansamblul lolcloric,,Ana Lugojana" care va

zrvea un spectacol, apoi va rula un lilm cu municipiul Lugoj gi in final va avea loc concertul

organizat dc anrbasada SUA.



vreau sE mul{umesc celor din mass media locald care a promovat acest eveniment,
urmeazl. sd avem o deschidere pentru a stabili relalii privind politica extemd pe l6ngd cele
privind infrilirea cu alte oraqe. Este o mare onoare pentru orasul nostru prezenla domnului
ambasador al SUA in Lugoj. Dacd sunt intrebdri privind aceasta tema pe care am prezentat-o?

Dacd nu aveli intrebdri, vd multumesc pentru participare.


