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                                                            PROCES -VERBAL 

                                                          încheiat azi  21.04.2016  

                                în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Lugoj  

 

 

 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 323 din 18.04.2016 prin care se 

aduce la cunoştinţa consilierilor  locali şi ordinea de zi (Dispoziţia se află la dosar). 

 La şedinţă participă: dl.Primar ing. Francisc Constantin 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, dl.Crăciunescu Iosif, dna 

Grozav Gerlinde, dl.Savu Constantin. 

 Preşedinte de şedinţă este dl.cons. Barboni Ioan conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Lugoj. 

Dl.Barboni  - sunt prezenţi un număr de 10 consilieri locali.  

Dl.Barboni - deschidem şedinţa extraordinară a Consiliului local din data de 21.04.2016, 

convocată prin Dispoziția Primarului nr. 323 din 18.04.2016 având pe ordinea de zi  Proiectul de 

hotărâre privind  acordarea Distincției „Cheia Orașului” domnului ambasador al Statelor Unite ale 

Americii în România Hans Kleemm. Inițiator: Primarul Muncipiului Lugoj. 

Dl.Barboni - ședința este statutară. S-au făcut toate demersurile necesare acordării 

Distincției „Cheia Orașului” domnului ambasador al Statelor Unite ale Americii în România Hans 

Klemm. 

Dl. Barboni - supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 10 voturi.  

Dl.Barboni - discuții? 

Dl.Ambruș - ați luat legătura cu domnul Ambasador, este de acord? 

Dl.Primar – am luat legătura, este de acord. Vreau să vă spun că sâmbătă la ora 18
30 

 

dl.ambasador va sosi în Lugoj la Muzeul de Etnografie iar după ora 19, în sala da consiliu a Casei 

de Cultură  va avea loc festivitatea de înmânare a  Distincției „Cheia Orașului”,  la ora 20
00 

va avea 

loc un spectacol, se vor intona imnurile celor două țări, Ansamblul Ana Lugojana va ține spectacol 

și în final va rula un film despre  Lugoj. 

Dl.Barboni – dacă mai sunt întrebări? 

Se trece la vot secret. 

Dl.Bădina dă citire Procesului- verbal al Comisiei de validare în urma căruia, propunerea de 

acordare  a Distincției „Cheia orașului” domnului Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale 

Americii în România, a întrunit  10 voturi. 

Dl.Barboni – supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea aprobată. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 10 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 59/21.04.2016 

Nemaifiind discuţii, dl.cons. declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 

local din data de 21.04.2016. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR 
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