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RAPORT DE ACTIVITATE

Co{olan Voichila Ofelia, in calitate de consilier local ia
din partea Partidului Social Democrat, in baza Legii nr.

administralia publici locali, republicatd, cu completdrile gi

modifi ulterioare si a Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, prin
prezenta imi depun Raportul de activitate pe anul 2013, pentru perioada iunie 2012
- decembrie 2012:

f . in perioada mai-sus-men{ionatd am participat la qedinlele ordinare qi

extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Lugoj, neavind nici o absen!6
nemotivat6.

2. Am fost aleasd sd fac parte din urmdtoarele comisii ale Consiliului Local al
municipiului Lugoj:

2.1. Comisia juridicd, de disciplind, munc6, proteclie sociald, de apdrare a
ordinii publice, respectarea drepturilor omului qi libertd1ilor cetd{eneqti - in aceastd

comisie, care qi-a desfEgurat activitatea cel pulin bilunar, delin funclia de
preqedinte, iar activitatea principald a acesteia este analizarea legaliteli proiecteior
de hotdrAre supuse dezbaterii in urmitoarea qedin{i ordinard de consiliu;

2.2. Comisia de validare - in aceastd comisie delin func1ia de secretar qi in
aceasti calitate, impreund cu ceilalli membrii ai acestei comisii am validat
componenta Consiliului local, in prima qedin!6 de investire a acesteia, iar apoi, in
gedinlele de consiliu am validat voturile exprimate pentru alegerea diverselor
persoane, in conformitate cu proiectele de hotdrAre supuse dezbaterii;

2.3. Comisia de atribuire a locuin{elor - in acestd comisie, care iqi desfrqoari
activitatea lunar am analizat solicitirile depuse de cetdleni pentru atribuirea de

locuin{e sociale aflate la dispozilia Consiliului local al municipiului Lugoj;
2.4. Comisia de licitalii pentru consesionarea terenurilor - in cadrul acestei

comisii am analizat caietele de sarcini propuse pentru organizarea procedurilor
pentru concesionarea terenurilor, apoi am participat la evaluarea ofertelor depuse

in cadrul acestei comisii;
2.5. Comisia pentru negocierea prelului de v6nzare a construc{iilor aparlin6nd

S.C. Timiqul S.A. Lugoj - in cadrul acestei comisii am negociat cu reprezentanlii
S.C. Timigul S.A. Lugoj preful de venzare al construcliilor aparlin6nd S.C. Timiqul
S.A. Lugoj, invecinate cD Baza Sportivd $trand, iar in urma negocierilor, am

convenit ytnzarea acestora la valoarea stabilite prin expertiza de evaluare aprobatd
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de cdtre consiliul local al municipiului Lugoj. Aceastd comisie gi-a incheiat
activitatea prin intocmirea unui Proiect de hotarare pentru aprobarea pre{ului
negociat de vdruare, la care am fost iniliator, alituri de ceilalli colegi membrii ai
comisiei li care a fost insuqit de catre C.L.M.L., devenind HotarAre de consiliu qi
creind premisele necesare pentru demararea lucrarilor la noul Strand;

2.6. Comisia pentru negocierea prelului de v6nzare a imobilului apa4inAnd
familiei Brediceanu - in cadrul acestei comisii am negociat cu proprietarii acestui
imobil pre1ul de vdnzare, iar in urma lucrdrilor comisiei, am convenit cu aceqtia la
un pre{ negociat, substanlial mai mic dec6t cel ob}inut in cadrul expertizei de
evaluare a clidirii. cu toate acestea, acest imobil nu a fost achizionat, comisia
suspenddndu-qi activitatea deoarece nu a ajuns la un numitor comun cu proprietarii
in ceea ce privegte termenele de platd. Comisia a inaintat o informare C.L.M.L. cu
privire la desfEqurarea lucririlor sale;

2.7. comisia de negociere a modalitafllor de preluare a licentelor audiovizuale

- in cadrul acestei comisii, am cerut, impreuni cu ceilalli colegi un punct de vedere
consiliului Nalional al Audiovizualului, in scopul de a ne fundamenta lucrdrile din
punct de vedere al cerinlelor specifice licenlelor cudiovizuale care sunt acordate
autoritefllor publice locale. Deoarece rdspunsul a fost transmis contemporan cu
redactarea acestui raport, comisia nu a avut timp sd se intruneascd pentru a discuta
paqii ulteriori de urmat.

3. Am fost iniliator la 3 hotdrAri de consiliu, dintre care dou6 au vizat
constituirea comisiilor de specialitate din cadrul C.L.M.L., iar una s-a referit la
aprobarea prelului negociat de ydnzare a1 construcliilor aparlin6nd S.C. Timiqul
S.A. Lugoj.

4. Am participat la numeroase manifestdri organizate de c6tre C.L.M.L.,
dintre care doresc sd enumerez: Ziua Lugojului (15.08), ZiuaBro7lor,1 Decembrie,
20 Decembrie, etc.

5. in ceea ce privegte legitura cu cetdlenii care m-au ales, pot sE spun cd sunt
apropiatd de aceqtia, av6nd disculii zilnice cu ei, ascult6ndu-le propunerile gi

sugestiile pentru imbunitelrea activitetii Primdriei Lugoj gi pentru infrumuselarea
oraqului nostru, acestea fiind apoi comunicate qi discutate cu dl. pmar Francisc
Boldea gi cu colegii consilieri.

Lugoj, la 21.01.2013 intocmit,Intocmit,
COTOLAN VOICHITAPFELIA


