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NSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ

BADINA N. NICU
Consilier local PRIfuTA.{ I A Mi"JNICI PIU LU I

i,,JGOJ

natalb.gdoS p- gc^c'*
Grupul de consilieri al pSD

Raport de activitate
pentru perioada ianuarie _ decembrie 200g

Activez in calitate de consilier local al Consiliului Local al Municipiului Lugoj
din anul 2000. in urma scrutinului de la alegerile locale din iunie 2008, candi-
dand pe listele Partidului Social Democrat, am fost confirmat pentru al treilea
mandat de consilier local. Fac parte qi sunt preqedintele Comisiei de specialitate
a CLM Lugoj- Comer,t, servicii publice, tuiism , agriculturd. Sunt pregedintele
comisiei de negociere gi v6nzare i spaliilor comerciile in bazaLegii s5012002.
In perioada ianuarie -decembrie.2008 am participatlatoate sedinlele pe comisii

de specialitate ale C.L.M qi nu am lipsit ta nici o qedinla extraordinar6 sau ordi-
nard' a CLM Lugoj. Deasemenea am luat parte la toate manifestarile organi-
zate de CLM Lugoj, Primdrie, alte institufii publice din subordinea Consiliului
Local' manifestdnd de fiecare datd interer p.nt* problemele aflate in dezbatere,
participdnd la discu{ii qi nu de pufine ori cu suslinere materiald sau financ iard,, in
lPrrjinul celor care._m-au solicitat gi unde am considerat cd sunt de ajutor.
In calitate de consi]ier local am participat qi am intervenit la d.ezbaiereaproiec-

telor inscrise pe ordinea d,e zi a sedinfelor CLM Lugoj. in cadrul dezbaterilor am
avut intervenfii cu privire, la clarificdri care nu gi-au gdsit rezolvareain cadrul
comisiilor de special itate,la susfinerea proiecteloi ?naintate de primarul munici-
qiului sau de alli colegi consilieri.
In perioada iulie-decembrie 2008 am fost inifiator pentru gapte proiecte de ho-

tdrdri care au fost adoptate prin votul majoritilii consiliului local.
Am ftcut o serie de amendamente, care in mare parte au fost votate de colegii
consilieri cu majoritate de voturi. Este adevdrat, nu toate intervenliile mele au
fost pe placul unora, dar un lucru este cert, nu am avut interese patiimoniale sau
personale gi niciodatd nu am votat afldndu-md in conflict de interes.
Am iniliat proiecte de hotdrdri, am participat la d,ezbateri sau am susfinut pro-
iecte de hotdrAri , dupd cum urmeazd :

in domeniul economic - financiar: aprobarea programului anual de investifii qi
de achizigii publice,.aprobarea bugetului de venituriqi cheltuieli, concesionarea ,vdnzarea de terenuri cdtre persoane frzice gi juridice pentru investilii qi crearea
de locuri de muncd
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in domeniul social: acordarea de facilitafi fiscale unor persoane defavorizate ,

aprobarea listelor de prioritate pentru locuinte sociale qi pentru tineri, atribuirea
cu titlu gratuit de terenuri pentru tineri in vederea construrii de case familiale,
menfinerea taxelor gi impozitelor pe anul 2008 la nivelul anului 2007 qi in anul
2009Ia nivelul anului 2008 .

in domeniul cultural- sportiv: participarea consiliului local la finanlarea edi-
tdrii unor carli qi reviste, participarea consiliului local ca coorganizator la mani-
festdri sportive qi omagiale, finanfarea activitalilor sportive de performanla qi a
sportului de masd
in domeniul administrafiei locale: aprobarea Conven{iei cu Asociafia Junior
Chamber Lugoj, parteneriatul cu Compania Na{ionald de Investifii pentru con-
struirea unui bazin de inot, preluarea din administrarea MAN a unui patrimoniu
in vederea construirii de locuinte sociale, elaboararea strategiei de dezvoltare a
municipiului Lugoj, incheierea Programului Phare ,, Lugojul un ora$ mai curat
mai european", asocierea C.L.M Lugoj la Asociafia de Dezvoltare Intercomun-
itard Degeuri Timig ( ADID ).

Apreciez cd activitatea consilierilor din Consiliului Local Municipal Lugoj a
fost una bund, beneficd pentru lugojeni.
Grupul de consilieri PSD au lucrat in echipa , frrd patimi politici. Chiar dacd nu

au fost la guvernare nationald sau locai5 in primele qase luni ale anului 2008
consilierii P.S.D au sustinut proiectele adversrilor politici, astfel cd lugojenii au
perceput acest lucru qi materializdnd prin vot, ne-au acordat increderea pentru
patru ani. Rdm6ne sd nu-i dezamagim qi am convingerea cd actula conducere
executivd va demonstra cd se poate mai mult, mai bine .

Lugoj,
09 01 2008
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