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                                                            PROCES -VERBAL 

                                                          încheiat azi  18.04.2016  

                                în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Lugoj  

 

 

 

 

 Şedinţa a fost convocată prin  Convocatorul nr. 31.100 din 14.04.2016 a unui grup de 

consilieri PNL. 

 La şedinţă participă: dl.Primar ing. Francisc Costantin Boldea, dl.Viceprimar Galescu 

Cristian Pavel, dl.Secretar  Ciucu Dan.  Este prezentă mass-media locală.  

 Sunt prezenţi următorii consilieri locali: dl.Agache Mihai, dl.Ambruş Ioan, dl.Baboniu 

Marius Cornel, dl.Barboni Ioan, dl.Bădina Nicu, dl.Blidariu Ştefan, dna Cimponeriu Rodica, dna 

Corbeanu Adriana Gabriela, dna Coţolan Voichiţa Ofelia, dl.Crăciunescu Iosif, dl.Daminescu 

Porfir Dorel, dl.Gaidoș Albin, dna Grozav Gerlinde, dl.Ivan Dragoș Sebastian, dl.Pădurean Ioan, 

dl.Savu Constantin, dl.Tech Alin, dna Szucs Diana Maria. 

 Preşedinte de şedinţă este dl.cons. Baboniu Marius Cornel conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Lugoj. 

Dl.Baboniu - sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.  

Dl.Baboniu - deschidem şedinţa extraordinară a Consiliului local din data de 18.04.2016, 

convocată prin Convocatorul nr. 31.100 din 14.04.2016 a unui grup de 7 consilieri PNL, având pe 

ordinea de zi  Proiectul de hotărâre privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru 

alegerile locale din 5 iunie 2016, precum și tipul, forma și dimensiunile panourilor de afisaj 

electoral. 

Dl.Baboniu - discuții dacă sunt? 

Dl.Primar – o sa-l rog pe dl. Secretar să motiveze, este o încălcare gravă a legii, nu 

legislativul organizează alegerile în România sau într-o instituție, ci executivul organizează 

panourile de afisaj și se stabilesc prin Decizia Primarului, este o încălcare gravă a legii prin care 

dvs. ca partid politic vreți să organizați. Nu o faceți nici care, cine este vicepreședinte al Biroului 

electoral de  circumscripție ? Dl. Banda ?  

Dl. Secretar – da. 

Dl.Primar – vicepreședintele de comisie de circumscripție, Decizia privind locurile de 

afișare se emite de către Primar, îl rog pe dl. Secretar sa vă spună mai multe. 

Dl.Secretar – am transmis în scris opinia... 

Dl.Primar – nu este semnat proiectul de hotărâre pentru legalitate. 

Dl.Secretar – am făcut un material, am expus motivele pentru care nu am semnat proiectul. 

Dl.Bădina – rugămintea mea este să dați cuvântul  întâi inițiatorului, poate are  să ne spună 

ceva. 

Dl.Primar – noi ne-am spus punctul nostru de vedere. 

Dl.Bădina – dl.Secretar s-a referit la fondul proiectului de hotărâre și nu la preambul unde 

scrie: În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală care prevede:  atribuții privind  dezvoltarea economico – socială și de 



 2 

mediu a comunei, orașului sau municipiului, iar  la art. 45 alin. 2, lit c) prevede: stabilește impozite 

și taxe locale. Dacă în preambulul unui proiect de hotărâre noi discutăm de dezvoltarea   

economico – socială, de impozite și taxe locale și de stabilirea impozitelor și taxelor locale, cum să 

luăm în calcul conținutul care face trimitere la stabilirea locurilor de afișaj? 

Dl.Agache – noi ca inițiatori a acestui proiect de hotărâre, am considerat că este atributul 

Primarului și am dorit să venim în sprijin prin stabilirea locațiilor de afișaj electoral, de comun 

acord bineînțeles. Legea prevede obligația Primarului  să monteze panourile pentru afișajul 

electoral în fiecare subdiviziune a unității administrativ – teritoriale,  dar destul de ambiguu. Noi 

vrem să ajutăm, să stabilim ce înseamnă subdiviziune a unității administrativ – teritoriale pentru că 

este posibil ca să se stabilească că există două: una în Lugojul Român și una în Lugojul German, 

sau poate spune că există trei: Lugoj o subdivizune, Tapia altă subdiviziune și Măguri alta, asta este 

intenția noastră 

Dl.Primar – vă rog să nu mai continuați, ați convocat o ședință extraordinară ilegală a 

Consiliului local, vă dați seama de gravitatea faptei? 

Dl.Agache – da. 

Dl.Primar – atunci ce mai discutăm despre asta? Ați spus că intenția dvs. era să ne ajutați, 

dar nu există atribuțiuni legislative să facă asta. 

Dl.Agache – vreau să pun o întrebare dlui Secretar: Faptul că legiuitorul dă în atribuții, în 

speță Primarului, acest lucru, se contrazice cu faptul că și Consiliul ar putea face un proiect de 

hotărâre pe această temă? 

Dl.Secretar – sunt două autorități distincte, odată ce un anumit lucru este stabilit în sarcina 

uneia dintre autorități cealaltă nu poate să emită acte similare, ar fi ca și cum Primarul ar  

concesiona prin Dispoziție, Primarul nu ar putea să semneze pentru că este atributul Consiliului 

local să concesioneze prin emiterea unei hotărâri. 

Dl.Bădina – se merge pe ideea unui lucru bine început și prost făcut, pentru că în proiectul 

acesta de hotărîre se spune numai o parte,  art. 79 din Legea nr. 115/2015 nu se spune nimic de 

afișajul electoral cu acordul proprietarului, administratorului sau  după caz a deținătorului. În 

inițiativa de proiect  pe care ați făcut-o, nu se prevede nimic de afișajul electoral în spațiu privat. 

Din proiectul de hotărâre pe care dvs. l-ați făcut sub formă de ajutor, lăsați afară afișajul în sistemul 

privat. 

Dl.Agache – puteți să veniți cu amendamente. 

Dl.Primar – nu se poate, dacă un proiect de hotărâre  nu este semnat pentru legalitate nu 

poate fi introdus pe ordinea de zi, ar trebui să-l retrageți dvs. pentru a nu complica lucrurile. 

Dna Cimponeriu – vă rog să limitați intervențiile care vizează fondul acestui proiect de 

hotărâre, atâta timp cât așa după cum rezultă din materiale, dl. Secretar a refuzat să semneze pentru 

legalitate pentru a putea fi  adoptată această hotărâre  pentru că stabilirea locurilor pentru afișajul 

electoral este dată exclusiv printre atribuțiile Primarului, iar o hotărâre emisă cu depășirea 

competențelor prevăzute de lege, este o hotărâre emisă cu exces de putere. Ar însemna să fie o 

hotărâre fără nicio valoare juridică, nu se poate să ne substituim autorității executive în exercitarea 

acestor atribuții privind stabilirea locurilor de afișaj, atribuții predate exclusiv în competența 

Primarului, autorității executive de către legiuitor. 

Dl.Ambruș - am înțeles intervenția colegilor,  retragem inițiativa din partea PNL, cu 

speranța că dl.Primar va respecta legislația în vigoare, iar pe dl. Secretar l-aș ruga ca de acum în 

colo, indicațiile  care le dă, să le dea cu voce tare când merge un consilier și întreabă ceva. Ne 

retragem inițiativa. 

Dl.Primar -  vreau să vă spun că joi, ora 13
00

 , vom organiza o Dezbatere publică  cu Tema 

Acordarea distincției „Cheia Orașului” domnului ambasador al Statelor Unite ale Americii în 

România Hans Klemm”.  Am făcut invitație dlui ambasador al SUA, care va fi probabil prezent 

sâmbătă la Lugoj, împreună cu atașatul cultural al SUA care a mai fost aici. Împreună cu Fundația    

„Apavie” i-am invitat pentru concert  cât și pentru faptul că există o investiție americană de 26 mil. 

dolari, cea mai mare din partea de vest a orașului, ca atare dorim să acordăm această distincție dlui 

ambasador. Vom avea o ședință extraordinară a Consiliului local pentru data de 21.04.2016, ora 
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14
00

 cu proiectul de hotărâre  Acordarea distincției „Cheia Orașului” domnului ambasador al 

Statelor Unite ale Americii în România Hans Klemm.  Va vea loc un spectacol la Teatru Traian 

Grozăvescu  sâmbătă la ora 20
00

 la care vă invit să luați parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            Nemaifiind alte discuţii dl.Baboniu declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 

Consiliului local din data de 18.04.2016. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR 

               jr. Baboniu Marius Cornel                                                                    Ciucu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


