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 Şedinţa a fost convocată prin Convocatorul întocmit în baza Ordinului Prefectului judeţului 

Timiş nr. 485 din 17.06.2016 privind convocarea consilierilor locali ai Municipiului Lugoj în şedinţa 

de constituire a Consiliului Local al Municipiului Lugoj. 

 La şedinţă participă: dna  Codruța Botez, reprezentanta Prefetului județului Timiș, dl.Secretar 

Dan Ciucu, dl. ing. Francisc Constantin Boldea şi reprezentanţi  mass-media.  

 Sunt prezenţi toți cei 19 consilieri declaraţi aleși: dl.Agache Mihai, dl.Ambruş Ioan, dl.Anghel 

Mihai - Cornel, dl.Baboniu Marius - Cornel, dl.Barboni Ioan, dl.Blidariu Bogdan - Ștefan, dl. Bologa 

Gheorghe, dna Bondoc Doris - Daiana, dl.Brîndușoni Emil - Liviu, dl.Cornean Cristian - Dorinel, 

dl.Crăciunescu Iosif, dl.Drăgan Marcel, dl.Galescu Cristian - Pavel, dna Grozav Gerlinde, dl.Haneș 

Ioan, dl. Martinescu Marius -Tiberiu, dl.Mașniță Fedor, dl.Oros - Groza Cristian - Dan, dl.Savu 

Constantin. 

 La şedinţă participă şi alţi invitaţi. 

 Dna Codruța Botez – am fost desemnată prin Ordinul Prefectului județului Timiș nr. 485 din 

17.06.2016 să reprezint Prefectul județului Timiș la ședința de constituire a Consiliului local al 

Municipiului Lugoj. În prima parte de ședință a Consiliului local, lucrările vor fi conduse de 

președintele de vârstă,  dl. Haneș Ioan asistat de doi consilieri tineri: dl. Cornean Cristian - Dorinel și 

dna Bondoc  Doris - Daiana. Invit decanul de vârstă, dl.Haneș Ioan şi pe cei doi consilieri să preia 

lucrările ședinței.  

Dl.Haneș - vă mulțumesc pentru încrederea acordată, ordinea de zi este următoarea: 

1. Alegerea Comisiei de validare; 

2. Validarea mandatelor consilierilor locali; 

3. Declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Lugoj; 

4. Alegerea preşedintelui de şedinţă; 

5. Alegerea Viceprimarului Municipiului Lugoj. 

Dl.Haneș - mai avem în discuție Prezentarea rezultatului alegerii Primarului Municipiului 

Lugoj și Depunerea jurământului de către Primarul Municipiului Lugoj. 

Dl. Haneș - supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 

Ordinea de zi a fost  votată în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se trece la pct. 1 pe ordinea de zi Alegerea Comisiei de validare. 

Dl.Haneș - pentru validarea mandatelor  consilierilor locali, trebuie să alegem prin vot, 

Comisia de validare, se recomandă ca aceasta să fie formată din 5 membri. 

Dl.Haneș - supun la vot numărul membrilor care vor face parte din Comisia de validare. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Dl.Haneș - vă rog să faceţi propuneri pentru numărul de membri care vor face parte din 

Comisia de validare cât şi propuneri nominale. Comisia se alege prin vot deschis. 

Dl.Crăciunescu – din partea grupului PSD propun ca din comisie să facă parte dnii consilierii:  

1. Savu Constantin; 

2. Crăciunescu Iosif; 
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3. Haneș Ioan. 

Dl.Ambrus - din partea PNL, propun pe dl. Agache Mihai. 

Dl.Martinescu – din partea grupului de consilieri independenți, propun pe dl. Brîndușoni 

Emil – Liviu. 

Dl.Mașniță – din partea grupului PMP, propun pe dl.Cornean Cristian - Dorinel. 

Dl.Ambrus - buletine de vot? 

Dna Codruța Botez - procedura este vot deschis, singurul caz aici,  în care se votează cu 

buletin de vot este alegerea Viceprimarului. În cazul Comisiei de validare, există precizări clare în 

legislație. 

Dl.Haneș  - votul se face individual pentru fiecare persoană în parte, prin ridicare de mână.  

Dl.Haneș - supun la vot propunerea făcută ca  dl.Crăciunescu Iosif să fie membru al Comisiei 

de validare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Se aprobă cu 16 voturi pentru,  3 abțineri dnii consilieri: Martinescu, Brîndușoni și Anghel. 

Dl.Haneș - supun la vot propunerea făcută, ca dl.Savu Constantin să fie membru al Comisiei 

de validare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 16 voturi pentru, 3 abțineri dnii consilieri: Martinescu, Brîndușoni și Anghel. 

Dl.Haneș - supun la vot propunerea făcută, ca dl.Haneș Ioan să fie membru al Comisiei de 

validare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 16 voturi pentru, 3 abțineri dnii consilieri: Martinescu, Brîndușoni și Anghel. 

Dl.Haneș - supun la vot propunerea făcută ca dl.Agache Mihai să fie membru al Comisiei de 

validare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 abțineri dnii consilieri: Martinescu, Brîndușoni. 

Dl.Haneș - supun la vot propunerea făcută ca dl.Cornean Cristian - Dorinel să fie membru al 

Comisiei de validare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 16 voturi pentru, 3 abțineri dnii consilieri: Martinescu, Brîndușoni și Anghel. 

Dl.Haneș - supun la vot propunerea făcută ca dl.Brîndușoni să fie membru al Comisiei de 

validare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Această propunere nu a întrunit cvorumul necesar, obținând 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

dl. Bologa, 13 abțineri dnii consilieri: Agache, Ambruș, Baboniu, Barboni, Blidariu, Bondoc, 

Crăciunescu, Drăgan, Galescu, Grozav, Haneș, Oros, Savu. 

Dl.Haneș - supun la vot Comisia de validare  a Consiliului local al Municipiului Lugoj, 

formată din următorii consilieri: 

1. Dl. Crăciunescu Iosif; 

2. Dl. Savu Constantin; 

3. Dl. Haneș Ioan; 

4. Dl.Agache Mihai; 

5. Dl. Cornean Cristian – Dorinel. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 16 voturi pentru, 3 abțineri dnii consilieri: Martinescu, Brîndușoni și Anghel. 

Rezultatul se consemnează în Hotărârea nr. 1/24.06.2016 

Se trece la pct. 2 pe ordinea de zi Validarea mandatelor consilierilor locali. 

Se face o scurtă pauză pentru alegerea președintelui și a secretarului Comisiei de validare. 

Dl. Haneș - dau cuvântul dlui Crăciunescu Iosif. 

Dl.Crăciunescu dă citire Procesului - verbal  al Comisiei de validare, încheiat în data de 

24.06.2016. Au fost propuși să facă parte din Comisia de validare  pe întreaga durată a mandatului, 

următoarele persoane: dl.Crăciunescu Iosif, dl.Savu Constantin, dl.Haneș Ioan, dl.Agache Mihai, 

dl.Cornean Cristian - Dorinel. În urma discuțiilor și a propunerilor făcute în cadrul comisiei, 

dl.Crăciunescu Iosif a fost ales președintele Comisiei de validare și dl.Haneș Ioan secretarul Comisiei 

de validare, ambii cu unanimitate de voturi. Comisia de validare a fost legal constituită. Tot în prima 

ședință a Comisiei de validare, s-a încheiat un proces-verbal prin care a fost examinat în conformitate 

cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor locali. Comisia constată că au 



 

3 

fost respectate  dispozițiile legale și nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât  să 

propună validarea tuturor consilierilor locali, conform tabelului anexat. Semnează președintele și 

secretarul Comisiei de validare a Consiliului local al Municipiului Lugoj. Înmânez președintelui de 

ședință, lista cu următorii membri ai Consiliului local. 

Dl.Haneș - trecem la validarea consilierilor locali, nominal, cu precizarea că cel în cauză nu 

are voie să se voteze. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Agache Mihai? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Ambruș Ioan? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru  validarea dlui Anghel Mihai - Cornel? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Baboniu Marius - Cornel? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Barboni Ioan? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Blidariu Bogdan - Ștefan? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Bologa Gheorghe? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dnei Bondoc Doris - Daiana? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Brîndușoni Emil - Liviu? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea  dlui Cornean Cristian - Dorinel? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Crăciunescu Iosif? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Drăgan Marcel? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Galescu Cristian - Pavel? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dnei Grozav Gerlinde? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Haneș Ioan? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Martinescu Marius - Tiberiu? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Mașniță Fedor? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea dlui Oros - Groza Cristian- Dan? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea  dlui Savu Constantin? 

Se aprobă cu 18 voturi. 

Dl.Haneș - cine este pentru validarea  întregului Consiliu local? 

Se aprobă cu 19 voturi. 

Rezultatul  validării mandatelor consilierilor locali se consemnează în Hotărârea nr. 

2/24.06.2016 

Dl.Haneș - trecem la pct. 3 pe ordinea de zi Declararea constituirii Consiliului local al 

Municipiului Lugoj.  Consilierii vor depune  Jurământul care va fi citit de către dl. Secretar. 
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Dl.Secretar - modalitatea de depunere a Jurământului este următoarea: voi da citire 

jurământului, după care consilierii locali în ordine alfabetică vor veni la pupitru și cu mâna pe 

Constituție și pe Biblie după caz, vor pronunța cuvântul „jur”. 

Dl.Secretar citește Jurământul și pe rând în ordine alfabetică, consilierii depun jurământul. 

Întrucât toți consilierii  au depus jurământul, Consiliul local al Municipiului Lugoj este declarat legal 

constituit. 

Dl.Haneș -  supun la vot constituirea Consiliului local al Municipiului Lugoj. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă  în unanimitate, cu 19 voturi. 

Declararea constituirii Consiliului local al Municipiului Lugoj se constată prin 

Hotărârea nr. 3/24.06.2016 

Dl.Haneș - se trece la pct. 4 pe ordinea de zi Alegerea președintelui de ședință. Trebuie să 

alegem un președinte de ședință prin vot deschis, care va conduce ședințele Consiliului local pe o 

perioadă de 3 luni. 

Dl.Crăciunescu - propun ca ședințele Consiliului local să fie conduse de către un consilier 

local, prin rotație, în ordine alfabetică. Propun ca ședința de azi să fie condusă de dl. cons. Agache 

Mihai.  

Dl.Haneș - supunem la vot propunerea dlui cons. Crăciunescu. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 4/24.06.2016 

Dl.Haneș - dau cuvântul dlui cons. Agache. 

Dl.Agache - voi da cuvântul dlui Judecător Parfin Eugen Cosmin  care va da citire Incheierii 

de validare a Primarului Municipiului Lugoj. 

Dl.judecător Parfin  Eugen Cosmin - vă felicit pentru reușitele fiecăruia și voi da citire 

Încheierii   Civile  nr. 1843/2016 prin care Instanța deliberând asupra cauzei,  constată următoarele: 

Prin cererea adresată instanței la data de 06.06.2016, înregistrată sub nr. 1722/252/2016, 

Circumscripția Electorală  nr. 2 Municipiul Lugoj a depus documentația privind rezultatele alegerilor 

din data de 05.06.2016 din Municipiul Lugoj, județul Timiș, în vederea validării mandatului de 

primar. 

Din analiza actelor dosarului, instanța reține următoarele: 

Din procesul - verbal întocmit de Circumscripția Electorală nr. 2 Municipiul Lugoj   rezultă că 

în Municipiul Lugoj numărul total al alegerilor din listele electorale a fost de 40.725,  numărul total al 

alegătorilor care s-au prezentat la urne a fost de 14.983, iar numărul total al voturilor valabil 

exprimate a fost de 14.509. 

În procesul - verbal, s-a constatat că a fost declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar 

dl. Boldea Francisc Constantin, candidat al Partidului Social Democrat care a obținut un număr de 

6.832 voturi valabil exprimate. De asemenea au fost respectate dispozițiile art. 38 alin. 1 și 2 din 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

Autoritatea Electorală Permanentă publicând în Monitorul Oficial al României nr. 444 din 14.06.2016 

Partea 1, lista partidelor politice pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor 

electorale, în speță Partidul Social Democrat. 

În temeiul art. 101 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 a fost respinsă ca nefondată cererea de 

intervenție formulată de intervenientul Cornel Cernoschi care pretinde a fi președintele Uniunii 

Persoanelor Care Nu Votează. 

 Având în vedere toate aceste considerente, în baza art. 103 alin. 5 din Legea nr. 115/2015 și 

art. 58 din Legea nr. 215/2001, instanța urmează să valideze  mandatul de primar al dlui Boldea 

Francisc Constantin pentru Municipiul Lugoj. În  numele legii, instanța  a dispus: Respinge  cererea 

de intervenție formulată de intervenientul Cornel Cernoschi, cu  domiciliul în Lugoj, str. 20 

Decembrie 1989, nr. 18, județul Timiș, validează alegerea domnului Boldea Francisc Constantin în 

funcția de primar al Municipiului Lugoj, județul Timiș. Încheierea este  executorie, cu drept de apel 

în termen de 30  de zile de la comunicare, care  se depune  la Judecătoria Lugoj. Încheierea a fost dată 
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în camera de consiliu și pronunțată în ședință publică în data de 22.06.2016. Vă mulțumesc și vă 

doresc succes. 

 Dl.Agache – invit pe dl. ing. Francisc Constantin Boldea să depună jurământul. 

 Dl. ing.Francisc Constantin Boldea  depune jurământul. 

 Dl.Agache – dacă dl.Primar dorește să ne spună câteva cuvinte, înainte de a trece mai departe. 

 Dl.Primar – în anul 2008 am candidat împreună cu Partidul Umanist, în anul 2012 am 

candidat cu PNL formând împreună USL, anul acesta am candidat singuri pentru că am vrut să ne 

măsurăm puterile. Nu am avut pe listă nici deputați nici senatori, ne-a interesat din campania aceasta, 

pe noi ca Partid Social Democrat, Consiliul local și pentru prima dată după anul 1989 am depășit acel 

prag de 7 consilieri și am ajuns la 10 consilieri prin munca colegilor mei, a noastră a tuturor, de aceea 

în numele lor și al meu aș vrea să mulțumesc locuitorilor Municipiului Lugoj pentru încrederea pe 

care ne-au acordat-o, pentru faptul că au înțeles programul nostru ce s-a detașat total de celelalte 

programe din care aproape nimeni nu a reținut nimic. Acesta este și motivul pentru care am fost 

votați în număr atât de mare. Le mulțumesc celor care au fost la vot dar și celor care nu ne-au votat, 

iar începând de astăzi așa după cum ați observat vrem să îndreptăm toate lucrurile care sunt de 

îndreptat, continuăm cu  modernizarea orașului și așa cum am  spus, fiind la ultimul mandat nu este 

cazul să ne punem bine cu unul sau cu altul că nu o să ne mai voteze peste 4 ani, ci trebuie să ne 

facem datoria pentru a avea un oraș prosper și frumos ca Lugojul. Sunteți așezați în sala de consiliu, 

în funcția de rezultatele pe  care le-ați obținut la alegeri, noi avem o alianță cu ALDE, am constituit 

un grup de consilieri, suntem 11, avem o alianță administrativă cu PMP și în funcție de rezultatele de 

la județ vom continua, am avut discuții cu PNL pentru că și ei la fel ca PMP și-au propus un program 

de dezvoltare a Lugojului și vrem ca o parte din ceea ce ne-am propus și au votat cetățenii, să putem 

pune noi în practică. Am jurat fiecare dintre noi pe Biblie, de azi încolo fiecare trebuie să respectăm 

regulamentul, să ne respectăm între noi  pentru că toți de aici suntem plătiți din bani publici, nu 

putem să încălcăm jurământul, de dimineața suntem la instituția noastră și după masă, nu pentru că de 

tot ceea ce se întâmplă în oraș este responsabil Consiliul local. Eu vă doresc succes în următorii 4 ani, 

sunt convins că vom stabili aceeași relație de prietenie, de atitudine pozitivă și sunt convins că și cele 

două sate Tapia și Măguri prin reprezentanții lor ne vor ajuta să cunoaștem toate problemele cu care 

se confruntă. 

 Avem un serviciu de secretariat foarte bun și un executiv la fel, care împreună cu noi sperăm 

să dezvoltăm orașul așa cum trebuie. Așa să ne ajute Dumnezeu. 

 Dl.Agache – avem Primar  oficial validat, avem un Consiliu local legal constituit, trecem la 

pct. 5 pe ordinea de zi Alegerea Viceprimarului Municipiului Lugoj. 

 Dl.Agache – vă rog să faceți propuneri. 

Dl.Crăciunescu – din partea grupului PSD și ALDE,  propun pentru funcția de Viceprimar al 

Municipiului Lugoj  pe dl. Galescu Cristian – Pavel. 

Dl.Martinescu – din partea Grupului de consilieri independenți, propun pe dl.Anghel Mihai – 

Cornel. 

Dl.Agache – dacă nu mai sunt alte propuneri, trecem la vot, ca procedură: dacă doriți ca 

propunerea să fie DA, ștergeți NU, iar dacă nu sunteți de acord, ștergeți DA. 

Dl.Agache – supun la vot procedura de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se trece la vot secret. 

Dl.Crăciunescu – dă citire Procesului - verbal al Comisiei de validare al Consiliului local al 

Municipiului Lugoj, pentru funcția de Viceprimar al Municipiului Lugoj, au fost propuși dnii cons: 

Galescu Cristian - Pavel și dl.Anghel Mihai - Cornel. În urma analizării propunerilor, s-au obținut 

următoarele rezultate:  

- dl.Galescu Cristian - Pavel  11 voturi pentru,  4 voturi împotrivă; 

- dl.Anghel Mihai - Cornel  4 voturi pentru, 11 voturi împotrivă; 

- 4 voturi nule. 

Dl.Galescu Cristian - Pavel a întrunit numărul necesar de voturi necesare pentru ocuparea 

funcției de Viceprimar al Municipiului Lugoj. 
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Dl.Agache – supun la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea astfel aprobată. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu  16 voturi pentru, 3 abțineri dnii cons: Martinescu, Anghel și Brîndușoni. 

Dl.Agache – dl.Galescu Cristian - Pavel este Viceprimarul Municipiului Lugoj.  

Se adoptă Hotărârea nr. 5/24.06.2016 

Dl.Agache - dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

Dl.Agache - întrucât nimeni nu  ia cuvântul, declar închise lucrările de constituire a 

Consiliului Local al Municipiului Lugoj din data de 24.06.2016. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      SECRETAR 

       ing. Haneș Ioan                                       ing. Agache Mihai                                  Ciucu Dan 
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