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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LIIGOJ

RAPORT DE ACTIVITATE

BADINA N. NICU
Consilier local

Lider de gnrp consilieri P.S.D.

INA I\ilCU, in calitate de coNSILIER LocAL la municipiul
Democrat, in baza Legii 215/2001 privind administrafia publici
Statutul alegilor locali, depun raportul de activitate pe anul 2013.

Lugoj, din partea
local[, gi a LegiiPartidului

393/2004
Activez in {a/itate de consilier local in Consiliul Local Municipal Lugoj din anul 2000. in urma

rezultatelor la locale din anul 2012 am fost confirmat pentru al patrulea mandat de consilier
local. Imi desfiigor activitatea de consilier local al C.L.M. Lugoj ?n urmatoarele comisii:Comisia de
specialitate- pregedinte comisia Comerf, servicii publice, turism gi agriculturi, Comisia de validare
din CLM Lugoj- pregedinte de comisie, Comisia de negociere pentru concesionarea terenurilor din
domeniul public, Comisia de negociere pentru vdnzarea terenurilor din domeniul public al statului,
Comisia de negociere gi v6nzare a spa{iilor comerciale cf.Legii 55012002 - pregedinte comisie,
Comisia de ordine publica, Comisia de negociere a modalitiililor de preluare a unor licien{e
audiovizuale. In perioada ianuarie-decembrie 2013 am participat la toate pedinfele extraordinare qi
ordinare ale CLM Lugoj, la toate qedintele de lucru ale comisiilor din care fac parte. Am fost prezent
la toate manifestdrile organizate la nivelul consiliului local, a primiriei municipiului Lugoj gi a altor
institulii publice. Am rlspuns invitaliilor de a participa la acfiuni cu caracter economic, social-cultural,
sportiv, lanslri de proiecte cu finan{are european[, $.a.In toamna anului 2013,lainceput de an gcolar,
am ftcut deplasarea la Nisporeni, Republica Moldov4 cu o donafie de carte de peste 3000 de volume.
O ac{iune care a trezit un viu interes pentru lugojeni gi primid cu mare bucurie de fra{ii nostri
moldoveni. Prczenla la gedin(ele consiliului local nu a fost una superficialS, a fost una caracterizati cu
deplin[ seiozitate,participdnd la dezbaterea gi aprobarea proiectelor de hotirdri de pe ordinea de zi.in
cadrul dezbaterilor am avut intervenfii cu privire la clarificdri, care nu gi-au gdsit rezolvarea in cadrul
cornisiilor de specialitate, la sus{inerea proiectelor inifiate de primarul Francisc Boldea, de colegii
consilieri din grupul USL sau a altor grupuri politice. Am fost ini{iator la elaborarea gi susSnerea a 14
proiecte de hotirdri, care au fost aprobate cu votul majoritnfii in consiliului local. Am ftcut, in
sedinlele consiliului local, peste 50 de amendamente, care in procent de 100% au fost votate cu
majoritate de voturi.

in anul 2013 gi de cdnd activez in calitate de consilier local nu am avut interese patrimoniale sau
interese personale, nu urm votat niciodat[ afldndu-md in situailia conflictului de interes.Legdtura cu
lugojenii a avut loc prin intAlnirile de cartier, in special in zona Cotu mic unde am primit
resposabilitafi, la sediul PSD qi in cea mai mare parte la Biroul senatorial, senator Ilie Sdrbu, in calitate
de gef birou senatorial.

Apreciez ci activitatea Consiliului Local Municipal Lugoj a fost una foarte bund in anul 2013, in
sprijinul realizilii Strategiei de dezvoltare a municipiului, a tuturor programelor propuse de primarul
Francisc Boldea.Grupurile consilierilor PSD si PNL-PC, in echipd cu primarul USL Francisc Boldea
au reugit gi continui in tot ceea ce fac, s[ pund in practicd platforma electorali prezentatii lugojenilor
in campania din anul 2012. Anul2014 este un an fmanciar foarte bun, cu un buget din care desprinde
gr:ijafatade lugojeni, acoperirea cheltuielilor in domeniile: sinltate, invltimdnt, culturd gi alte servicii
publice de comer! salubritate gi gospodarirea apelor. Prioritatea numarul unu in anul20I4 o reprezinti
frnalizarea investi{iilor demarate in anul anterior gi lansarea de noi proiecte de investi{ii in toate
cartierele oragului, pentru ca Lugojul s[ devina, asa cum s-a promis, cu adevlrat un ora$ european.

RimAne ca noi, aleqii locali, sd nu-i dezam[gim pe lugojeni.
Mullumesc tuturor acelora care m-au sprijinit in ducerea la indeplinire a sarcinilor gi obligafiilor ce

imi revin pe linie administrativi qi politic[.
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