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Municipiului Lugoj, in cursul anului 2016 am participat la sedintele ordinare si
extraordinare mai putin la doua sedinte extraodinare.

In plenul acestor sedinte am avut in total 31 de interventii, am propus 5
amendamente din carc 2 sau aprob at, iar 3 au fost respinse .

Am propus trei Proiecte de Hotarare aCL si anume:
Dezinsectia in Municipiul Lugoj.
Aprobarea participarii municipiului Lugoj la Programul privind instalarea

sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau
completareasistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitatile administrativ
teritoriale ,institutii publice si unitati de cult. 
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Nu s - a aprob#:liiffili ffi;fru:X*J"f'J*#:,'"'i3" si ALDE nind
alaturi de primar cel care s-a impotrivit initiativei independentilor . Astfel a fost
irosita o oprtunitate de a obtine 1.500.000. lei de laANMediu pentru fuffrizarea
caldurii cu ajutorul panourilor solare.

Am participatla doua dezbateripublice si anume:
Analiza si aprobarea a doua PUZ pentru extindere constructie case pe
teren proprietate privata.
Analiza si aprobarea,, Planul de Mobilitate Urbana Durabila al
municipiului Lugoj".

Am adresat Primarului mai multe intrebari in scris pentru a clarifica unele aspecte
de legalitate si oportunitate pentru urmatoarele investitii:

BazinAcoperit si Strandul Municipal , cu lucrarile sistate de
patru ani.

Concesionarea Iluminatului Public , dosar al Curtii de Conturi
pentru un prejudiciu de 700 000.de Eu. Si abuz in functie in
sarcina primarului Boldea Francisc.
Statia de epurare, care nu s-a frnalizat, dupa opt ani de
amanari.

Gestiunea financiara a activitatilor culturale din subordinea
Casei de Cultura a Municipiului.
Concesiune domeniu public pentru evenimente.

Raspunsurile primite sunt sursa altor investigatii puru la clarificarea completa a
situatiilor.

Subsemnatul Marius Martinescu, consilier local independent in Consiliul Local al
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