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DE ACTIVITATE PE ANUL 2OO8

VOICHITA COTOLAN - CONSILIER LOCAL AL
MUNICIPIULU LUGOJ DIN PARTEA PARTIDULUI

ROMANIA MARE

In acesta perioada am participatla sedintele ordinare si extraordinare
ale Consiliului local al municipiului Lugoj, formuland amendamente acelor
proiecte de hotarari pe care consideram ca trebuie sa le imbunatatesc. Am
initiat urmatoarele proiecte de hotarari, singura sau in coautorat cu colegii
din consiliu, dupa cum urrneaza:

l. Hatararea privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate
in solutionarea cererilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri
destinate inchirierii - anul 2008;

2. Hotararea privind modificarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local al municipiului Lugoj;

3. Hotararea privind stabilirea criteriilor de ierarhizare a
condominiilor de locuit propuse pentru a fi reabilitate termic de catre
Consiliul Local al municipiului Lugoj

La sediul P.R.M. Filiala Lugoj am tinut audiente marti, intre orele 16 -
17 audiente, cu exceptia perioadei vacantei de vara si de iama, in calitate de
consilier local, la care s-au prezentat un numar constant de persoane si ale
caror probleme au fost solutionate pe masura posibilitatilor, in acest sens
existand si un registru cu procesele verbale ale audientelor acordate.

In aceasta perioada mi-am desfasurat activitatea in comisii ale
consiliului Local, cele mai importante fiind dupa cum urrneiva:

1. comisia juridica, de disciplina, munca, protectie sociala, de
apararc a ordinii publice, respectarea drepturilor omului si libertatilor
cetatenesti - in aceasta comisie, care si-a desfasurat activitatea cel putin
bilunar, detin functia de secretar, intocmind si procesele - verbale ale
sedintelor acestei comisii, care analizeaza in principal legalitatea proiectelor
de hotarare supuse dezbateii in proxima sedinta de consiliu.

2- Comisia de licitatie pentru concesionarea terenurilor din
municipiul Lugoj - am participat in mod regulat la sedintele acestei comisii,
majoritatea din lucrarile acestei comisii mateializandu-se in proiecte de
hotarari supuse aprobarii Consiliului Local.

3. Comisia sociala constituita in vederea solutionarii cererilor
depuse pentru obtinere de locuinte destinate inchirierii tinerilor si familiilor
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de tineri in varsta de pana la 35 de ani -am verificat un numar foarte mare de

dosare ale solicitantilor.
4. Comisia de validare - am participat la lucrarile acestei comisii

ori de cate ori era necesara numaratoarea unor voturi secrete exprimate in

cursul lucrarilor sedintelor Consiliului Local.
5. Comisia de vanzare a terenurilordin municipiul Lugoj

6. Comisia pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuit din

municipiul Lugoj
Prin Hotararea CLML de la sfarsitul anului 2006 am fost aleasa sa fac

parte din Consiliul de conducere al Scoli generale nr- 4, Lugoj, pozitie in

"ut" 
am depus demersuri pe langa municipalitate pentru alocarea unor

fornduri, concretizate cu alocarea sumei de 50.000 lei, prin care s-au realizat

lucrari de reabilitare a acestei scoli.
Totodata, am fost aleasa in consiliul de administratie al Muzeului de

Istorie al municipiului Lugoj. Impreuna cu ceilalti colegi am incercat sa

identificam finantari nerambursabile pentru aceasta institutie, corespondand

in acest sens cu organizatii similare pentru a intra in proiecte comune, care

insa, panala aceasta data nu s-au finalizat.
O parte importanta a activitatii mele in calitate de ales local l-a

constituit tinerea legaturii cu cetatenii care m-au ales si rezolvarea unora

dintre problemele cu care se confrunta. Ca urmare a diligentelor pe care le-

am depus pe langa Primaria municipiului Lugoj am reusit introducerea unui

tronson suplimentar de canalizare pe str. Tapiei, la care s-au legat mai multe

gospodarii din aceasta zona, finalizarea podetului de la intersectia strazilor

tupi"i cu str. Caraiman. De asemenea, pe strada Tapiei a fost creat un

miniparc cu jocuri pentru copii.
Am propus sa fie modernizate strazile Caraiman, Tapiei, Cassian

Munteanu, Fescarilor si Timisului, dar, desi promisiuni au existat din partea

Primariei, acestea nu s-au finalizat;la fel am intentionat amplasarea unei

fantani forate pe str. Caraiman, inaintea podului care face jonctiunea cu str.

Tapiei, dar nici acest demers nu a avut sprijinul necesar din pattea

executivului.
Consider ca anul 2008 s-a dovedit sensibil pentru Partidul Romania

Mare, aceasta mai ales prin prisma alegerilor pentru Parlamentul Romaniei,

deoarece acesta nu a mai reusit accederea in forul legislativ al tarii. Sunt de

parere ca lipsa de fonduri financiare cu care partidul nostru se confrunta si

accesul limitat, din aceasta cauza, la mass-media locala si regionala au

influentat in mod semnificativ aceste tentltate.
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Sper totusi, ca in continuare, lugojenii sa stie ca, se potbaza pe mine si

ca sunt intotdeauna dispusa sa ma implic in rezolvarea problemelor pe care
le au.

Lugoj, La 12.01.20A9 Intocmit,

cons. local Voichita Cotolan
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