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Activez in calitate de consilier local al Consiliului Local Lugoj din anul 2000. In
urma scrutinului de la alegerile locale din iunie 2008, candiddnd pe listele Partidului
Social Democrat, am fost confirmat pentru al treilea mandat de consilier local.

In Consiliul Local Municipal Lugoj fac parle din urmdtoarele comisii :

*Comisiei de specialitate- Comer{, servicii publice, turism gi agriculturd.
*Comisia de validare din CLM Lugoj.
*Comisia de negociere pentru concesionarea terenurilor din domeniul public.
*Comisia de negociere pentru vdnzarea terenurilor din domeniul public al statului.
+Cornisiei de negociere qi vAnzare a spa{iilor comerciale in baza Legri 55012002.

In perioada ianuarie -decembrie.20O9 am participat Ia toate sedin{ele pe comisii de

specialitate gi nu am lipsit la nici o gedinla extraordinard sau ordinard a CLM Lugoj.
Deasemenea am luat parte la toate manifestdrile organizate de CLM Lugoj,
Primdrie, alte institulii publice din subordinea Consiliului Local, manifest6nd de

fiecare datf, interes pentru problernele aflate in dezbatere, participdnd la disculii gi nu
de pu{ine ori cu sus}inere materiali sau financiard in sprij inul celor care m-au solicitat
qi unde arn considerat c[ prin priceperea gi puterea mea pot fi de ajutor.
In calitate de consilier local am participat qi am intervenit la dezbaterea proiectelor
ilscrise pe ordinea de zi a sedinjelor CLM Lugoj.
In cadrul dezbaterilor am avut interven{ii cu privire la:
* clarificiri care nu gi-au glsit rezolvarea in cadrul comisiiior de specialitate,
\uslinerea proiectelor inaintate de primarul municipiului sau de al!i colegi consilieri.
In perioada iulie-decembrie 2009,in baza :

Legii 3 1 / 1990, Legii 34 I 1998, Legii 84/ 199 5, Legli 1141 1996, Legii 673 12002,

L egii 2 | 5 /200 I, Legii 260 / 200 6, Legii 20 4 /20 09,
OU 22/2008, OU 68/2008, Ordonantei 35/2002
HG 1153/2001,HG 79/2008, HG 1718/2008, qi de modificare a

HCL nr 6/2008, HCL 10/2008, HCL 1612008,HCL 16/2008,
HCL 40 I 200 8, HCL 42 / 200 8, HCL 6 5 I 200 8, HCL 7 8 / 200 8, HCL 1 63 / 2008

am fost ini{iator pentru 25 de proiecte de hotiriri care au fost adoptate cu votul
majoriti{ii consiliului local. Am fbcut, in sedin{ele Consiliului local peste 150 de
amendamente, care in procent de peste 95%o au fost votate cu majoritate de voturi. de
colegii consilieri locali.
In anul 2009 qi de cdnd activez in calitatea de consilier local nu am avut interese

patrimoniale sau interese personale. Niciodatd nu am votat aflAndu-mI in conflict de

interes, iar votul exercitat nu mi-a adus mie sau familiei mele avantaie sau favoruri de

orice naturd .



Am iniliat proiecte de hotdrAri, am participat la dezbateri sau am sus{inut proiecte
de hotardri . dupd cum urrneazd :

in domeniul economic - financiar: aprobarea programului anual de investilii gi de

achizi!ii publice, aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli, concesionarea , vdnzarea
de terenuri cAtre persoane fizice qijuridice pentru investi{ii gi crearea de locuri de
munca.
in domeniul social: acordarea de facilitS{i fiscale unor persoane defavorizate ,

premierea in bani a persoanelor peste 90 ani sau a celor cu peste 50 de ani de clsdtorie,
aprobarea listelor de prioritate pentru locuinle sociale $i pentru tineri, atribuirea cu
titlu gratuit de terenuri pentru tineri in vederea construrii de case familiale,
menlinerea taxelor gi impozitelor pe anul 2009 la niveiul anului 2008, alocarea de
sume gi aprobarea proiectelor de investilii pentru izolarea terrnicd a blocurilor, in
programul primarului- izolare termicd lErd paricipare financiard din partea cetdlenilor-
in domeniul cultural- sportiv: participarea consiliului local la finanlarea editbrii
unor cbr{i gi reviste, participarea consiliului local ca coorganizator la manifestdri
sportive gi omagiale, finanlarea activitililor sportive de performan!5 qi a sportului de
rnasd, premierea sportivilor care au oblinut performanfe cu peste 1,6 mld. lei vechi.
in domeniul administra{iei locale: prelungirea Convenliei cu Asocialia Junior
Chamber Lugoj, parteneriatul cu Compania Nalionald de Investilii pentru construirea
unui bazin de inot, parleneriate cu institu{ii ale statului sau ONG-uri in domeniul
asigurdrii protectiei sociale, aprobarea strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj,
aprobarea realizirii PUG-ului municipiului Lugoj, lucrare ce std la baza dezvoltdrii
lugojului in plan edilitar gi economic, asocierea C.L.M Lugoj la Asocialia de

Dezvoltare Intercomunitard Deqeuri Timiq (ADID) in vederea construc{iei gropii de
transfer deseuri cdtre Deponeul Ghizela.
Apreciez cd activitatea consilierilor din Consiliului Local Municipal Lugoj a fost una

bund. beneficd pentru lugojen i.
Grupul consilierilor PSD au lucrat eficient, in echipd cu primarul PSD Boldea
Francisc. Impreun5, pAnd la viitoarele alegeri din 2012, vom realiza programul
electoral lansat la alegerile locale din 2008. Rdm6ne ca noi, alesii locali, sd nu-i
dezamdgim pe lugojeni gi am convingerea cd actuala conducere executivd va
demonstra cd se poate mai mult, mai bine, mai calitativ qi mai corect.

Lugoj, 19 022010


