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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ
gADrNe N. ITIcU

Consilier local, Gnrp de consiHeri at P.S.D.

RAPORT DE ACTIVITATE
Subsemnatul BADINA IVCU, in calitate de CONSILIER LOCAL la municipiul Lugoj,
parteaPartidului Social Democra! inbazaLegii2l5l}00l privind administrafia publici

republicati, cu copletirile qi modificdrile ulterioare qi a Legii 39312004 privind
alegilor locali, depun raportul de activitate pe anul 2012,peioadaianuarie-

brie. Activezincalitate de consilier local in Consiliul Local Municipal Lugoj din anul
tn urma rezultatelor la aleserile locale din anul 2O12 am fost confinnaf nentnr alurma rezultatelor la alegerile locale din anul 2012 am fost confirmat pentru al

patrulea mandat de consilier local.
imi desftqor activitatea de consilier local al C.L.M. Lugoj in urmatoarele comisii :

*comisia de specialitate- preqedinte comisia Comerf, servicii publice, turism qi agriculturi,
*comisia de validare din CLM Lugoj- pregedinte de comisie,
*comisia de negociere pentru concesionarea terenurilor din domeniul public,
*comisia de negociere pentru vdnzareaterenurilor din domeniul public al statului,
*comisia de negociere gi vdnzare a spafiilor comerciale cf.Legii 550/20A2,pregedinte comisie
*comisia de ordine publica.
*comisia de negociere a modalitiifilor de preluare a unor ticien{e audiovizuale.

In perioada ianuarie-decembrie 2012 am participat la toate gedin{ele extraordinare qi
ordinare ale CLM Lugoj, la toate qedin,tele de lucru ale comisiilor din care fac parte. Am fost
prezent la toate manifestdrile organizate la nivelul oonsiliului local, a primiriei municipiului
Lugoj gi a altor institulii publice. Am r6spuns invitaliilor de a participa la acfiuni cu caracter
economic, social-cultural sportiv, lansdri de proiecte cu finan{are europeani, q.a.

Prezenlala gedinfele consiliului local nu a fost una superficiald, a fost una caracteraaticu
deplind seriozitate, participdnd la dezbaterea gi aprobarea proiectelor de hot6rdri de pe ordinea
de zi.In cadrul dezbaterilor am avut intervenfii cu privire la clarificlri, care nu gi-au glsit
rezolvareain cadrul comisiilor de specialitate, la susfinerea proiectelor ini{iate de primarul
Francisc Bolde4 de colegii consilieri din grupul USL sau a altor gupuri politice. Am fost
iniliator la elaborarea qi sus(inerea a 11 proiecte de hotirdri, care au fost aprobate cu votul
majorit5{ii in consiliului local. Am fdcut, in sedin{ele consiliului local, peste 70 de
amendamente, care in procent de l00Yo au fost votate cu majoritate de voturi.

in anul 2012 Side cdnd activezin calitate de consilier local nu am avut interese
patrimoniale sau interese personale, nu am votat niciodati afldndu-md in sifuaifia conflictului
de interes.

Leg6tura cu lugojenii a avut loc prin intiilnirile de cartier, in special inzonaCotu mic unde
am primit resposabilitafi, la sediul PSD gi in cea mai mare parte la Biroul senatorial, senator
Ilie Sdrbu, in calitate de qef birou senatorial.

Apreciez ci activitatea Consiliului Incal Municipal Lugoj a fost una foarte bunl in anul
2012,in spriiinul realizi.ni Strategiei de dezvoltare a municipiului, a tuturor programelor
propuse de primarul Boldea.

Grupurile consilierilor PSD si PNL-PC in echipl cu primarul USL au reugit qi continu6 in
tot ceea ce fac, sd puni in practicl platforma electoralI prezentatli lugojenilor in campania din
anul2012. R6mdne ca noi, alegii locali, sE nu-i dezamlgim pe lugojeni.

Mulfumesc tuturor acelora care m-au sprijinit in ducerea la indeplinire a obliga{iilor mele.

Lugoj, 04 022013


