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 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 448 din 27.06.2016 prin care se aduce 

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

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

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

 Din partea executivului sunt prezenți dnii Negruțiu Cotizo, Mazilu Gheorghe și dl.Dumitru  

Florin. 

 Sunt prezenţi următorii consilieri locali: dl.Ambrus Ioan, dl.Anghel Mihai - Cornel, 

dl.Baboniu Marius - Cornel, dl.Barboni Ioan, dl.Blidariu Bogdan - Ștefan, dl. Bologa Gheorghe, dna 

Bondoc Doris - Daiana, dl.Brîndușoni Emil - Liviu, dl.Cornean Cristian - Dorinel, dl.Crăciunescu 

Iosif, dl.Drăgan Marcel, dna Grozav Gerlinde, dl.Haneș Ioan, dl. Martinescu Marius -Tiberiu, dl.Oros 

- Groza Cristian - Dan, dl.Savu Constantin. 

Președinte de ședință este dl. consilier Ambrus Ioan, conform Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local.  

 Dl.Ambrus - sunt prezenți 17 consilieri locali, lipsesc motivat dnii consilieri Agache Mihai și 

Mașniță Fedor. 

Dl.Ambrus - pe ordinea de zi a ședinței de azi, avem următoarele proiecte: 

1.  Stabilirea domeniilor în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Lugoj, a numărului şi denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii, 

precum şi a componenţei nominale a comisiilor. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

2. Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul 

de investiţii „Amenajare Obor în Municipiul Lugoj”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

3. Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul 

de investiţii  „Drumuri Tapia - Armădia - asfaltare”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

           4. Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul 

de investiţii  „Sistematizare Cartier Timișorii 110”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

Dl.Ambrus - supun atenției pct. 1 pe ordinea de zi Stabilirea domeniilor în care se organizează 

comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj, a numărului şi denumirii acestora, 

a numărului membrilor fiecărei comisii, precum şi a componenţei nominale a comisiilor. 

Dl.Ambrus – propun să supunem spre aprobare comisiile formate din 5 membri și apoi cele 

formate din 3 membri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Ambrus – vă rog să faceți propuneri pentru Comisia Activități economico – financiare și 

administrarea patrimoniului, 5 membri. 

Dl.Crăciunescu – din partea grupului PSD, propunem următorii consilieri: Bologa Gheorghe, 

Grozav Gerlinde și Bondoc Doris - Daiana. 

Dl.Ambrus  - din partea PNL, propunem pe dl. consilier Agache Mihai. 

Dl.Cornean - din partea grupului PMP propun pe dl.Mașniță Fedor. 

Se trece la vot secret. 
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Dl.Ambrus - întrucât nu au votat toți consilierii locali prezenți, votul se va relua, Comisia de 

validare să anuleze voturile iar secretariatul să-și facă treaba. 

Se trece  la vot secret. 

Dl.Crăciunescu – dă citire Procesului - verbal al Comisiei de validare, în urma analizării 

propunerilor făcute, s-au obținut următoarele rezultate: 

1. Dl.Bologa Gheorghe  - 17 voturi pentru; 

2. Dna Grozav Gerlinde  - 17 voturi pentru; 

3. Dna Bondoc Doris - Daiana  - 17 voturi pentru; 

4. Dl.Agache Mihai  - 17 voturi pentru; 

5. Dl.Mașniță Fedor  -17 voturi pentru. 

Dl.Crăciunescu – toate propunerile făcute, au fost aprobate în unanimitate de voturi. 

Dl.Ambrus – supun la vot Comisia activități economico - financiare și administrarea 

patrimoniului cu propunerile aprobate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Ambrus – vă rog să faceți propuneri pentru Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, 

protectia mediului. 

Dl.Crăciunescu – din partea grupului PSD propune următorii consilieri:  

1. Dl.Crăciunescu Iosif; 

2. Dl.Oros Groza Cristian – Dan; 

3. Dl.Galescu Cristian – Pavel.  

Dl.Ambrus – din partea grupului consilierilor independenți, avem depusă la secretariat 

propunerea ca din comisie să facă parte dl. consilier Marius Martinescu – Tiberiu. 

Dl.Cornean – din partea grupului PMP, propunem pe dl. cons. Cornean Cristian – Dorinel. 

Dl.Ambrus Ioan – din partea PNL, propunem pe dl. cons. Ambrus Ioan. 

Dl.Ambrus – sunt făcute 6 propuneri, 5 persoane vor fi votate și o propunere vă rog să o tăiați. 

Se trece la vot secret. 

Dl.Crăciunescu dă citire Procesului – verbal al Comisiei de validare, în urma analizării 

propunerilor făcute, s-au obținut următoarele rezultate: 

1. Dl.Crăciunescu Iosif  - 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă; 

2. Dl.Oros  - Groza Cristian - Dan - 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă; 

3. Dl.Galescu Cristian – Pavel  -  13 voturi pentru, 1 vot împotrivă; 

4. Dl.Martinescu Marius – Tiberiu -  2 voturi pentru,  12 voturi împotrivă; 

5. Dl.Cornean Cristian – Dorinel -  12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; 

6. Dl.Ambrus Ioan -  13 voturi pentru, 1 vot împotrivă. 

Dl.Crăciunescu -   3 voturi nule.  

Dl.Crăciunescu – Comisia amenjarea teritoriului, urbanism, protecția mediului are următoarea 

componență: 

1. Dl.Crăciunescu Iosif; 

2. Dl.Oros – Groza – Cristian – Dan; 

3. Dl.Galescu Cristian  - Pavel ; 

4. Dl.Cornean – Cristian – Dorinel; 

5. Dl.Ambrus Ioan. 

   Dl.Ambrus – supun la vot Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, așa 

cum a fost aprobată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, dnii consilieri: Brîndușoni și Martinescu. 

 Dl.Ambrus – vă rog să faceți propuneri pentru  Comisia agricultură, comerț, turism și servicii 

publice. 

 Dl.Ambrus - din partea grupului consilierilor independenți, dl. cons. Brândușoni Liviu - Emil, 

din partea grupului PSD, dl. consilier Barboni Ioan și din partea PNL, dl. consilier Blidariu Bogdan - 

Ștefan. Dacă sunt și alte propuneri? 

 Nemaifiind alte propuneri, se trece la vot secret. 

 Dl. Cornel Cernoschi dorește să ia cuvântul în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local. 



 

3 

 Dl.Ambrus – fiind o ședință extraordinară, fără Diverse pe ordinea de zi, puteți să participați la 

ședință, dar nu puteți să luați cuvântul. Vă invităm să participați în cadrul ședinței ordinare a 

Consiliului local. 

 Dl.Crăciunescu  dă citire Procesului – verbal al Comisiei de validare, în urma analizării 

propunerilor făcute, s-au obținut următoarele rezultate:  

1. Dl.Brîndușoni Liviu – Emil    -  17 voturi pentru; 

2. Dl.Barboni Ioan -  17 voturi pentru; 

3. Dl.Blidariu Bogdan – 17 voturi pentru. 

Dl.Ambrus – supun la vot Comisia agricultură, comerț, turism și servicii publice, așa cum a fost 

votată. Cine este pentru? Împotrivă?  

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi pentru. 

Dl.Ambrus – urmează Comisia Învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, 

protecția copiiilor, tineret și sport. A fost  depusă la secretariat, propunerea din partea grupului 

consilierilor independenți, pentru dl. Anghel Mihai – Cornel. 

Dl.Crăciunescu – din partea grupului PSD, dl. consilier Drăgan Marcel și dl. consilier Haneș 

Ioan. 

Se trece la vot secret. 

Dl.Crăciunescu  dă citire Procesului – verbal al Comisiei de validare, în urma  analizării 

propunerilor făcute,  s-au obținut următoarele rezultate: 

1. Dl.Anghel Mihai – Cornel -  9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă; 

2. Dl.Drăgan Marcel – 17 voturi pentru; 

3. Dl.Haneș Ioan - 17 voturi pentru. 

Dl.Ambrus – supun la vot Comisia Învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, 

culte, protecția copiilor, tineret și sport cu propunerile aprobate. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Ambrus – urmează Comisia  Juridică, de disciplină, muncă, protecție socială, de apărare a 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești. Vă rog să faceți propuneri. 

Dl.Crăciunescu – din partea grupului PSD, propunem pe dnii consilieri: Savu Constantin și 

Baboniu Marius – Cornel. 

Dl.Ambrus – din partea grupului consilierilor independenți dacă aveți propuneri? Ați avea 

dreptul la 3 propuneri: una a căzut, 2 sunt aprobate,  a treia persoană, conform algoritmului. 

Dl.Barboni – propun pe dl. Martinescu Marius – Tiberiu. 

Dl.Ambrus – i-am întrebat pe ei, pentru că ei au făcut propunerile în scris. 

Dl.Brîndușoni – dacă nu sunt obiecții, propun pe dl. Martinescu Marius – Tiberiu. 

Se trece la vot  secret. 

Dl.Crăciunescu dă citire Procesului – verbal al Comisiei de validare, în urma analizării 

propunerilor făcute, s-au obținut următoarele rezultate: 

1. Dl.Savu Constantin  - 17 voturi pentru; 

2. Dl.Baboniu Marius – Cornel -  17 voturi; 

3. Dl.Martinescu Marius – Tiberiu -  11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă. 

Dl.Ambrus – supun la vot Comisia Juridică, de disciplină, muncă, protecție socială, de apărare a 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Ambrus – supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 Comisii de specialitate așa cum  au 

fost votate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 6/30.06.2016 

Dl.Ambrus – supun atenției pct. 2 pe ordinea de zi Aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Obor în Municipiul 

Lugoj”. 
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Dl.Ambrus – discuții? 

Dl.Anghel – am remarcat  denumirea de „Obor”, care conform  Dicționarulului explicativ al 

limbii române se referă la un loc împrejmuit special amenajat, destinat comerțului  de vite, lemne etc. 

Ați înțeles, nici decât comerțul care se face la noi în piață. Aș propune pe viitor altă denumire, dar nu 

aceasta este principala problemă... 

Dl.Primar – referitor la această problemă aș vrea să vă spun că așa a avut denumirea și Piața 

Coșbuc, a trebuit să dăm o nouă hotărâre de consiliu și nu putem face altfel nici aici la Obor, decât 

prin hotărâre de consiliu. O vom pune pe ordinea de zi. 

Dl.Anghel – sunt de acord că este necesar și chiar urgent, cum regăsim în documentație, dar am 

ceva nelămuriri vizavi de obiectivul II din Proiect, unde mi se par  niște sume foarte mari; la 

Obiectivul dotare platformă.  Am citit în proiect  despre niște mese, dar nu scrie câte mese, ce rol au 

mesele, dacă avem o copertină la aceste mese pentru comercianți în cazul unor intemperii și nu am 

găsit în deviz suma pentru aceste mese. Scrie doar dotare platformă la comun,  86 mii euro. 

Dl.Ambrus – întrebarea dvs. se adresează Biroului investiții? 

Dl.Anghel – da. 

Dl.Ambrus – dl. Negruțiu ne poate răspunde. 

Dl.Negruțiu – prin acest proiect se amenajează Oborul, urmând ca printr-o  altă licitație să se 

achiziționeze mesele, în momentul în care vom avea alți bani, vom vedea cum vor fi  acele mese, cu 

copertină sau fără. Aceste proiect se referă strict la amenajarea platformei, la căile de acces, scurgerea 

apelor. 

Dl.Anghel – suma de 86 mii euro se referă strict la  betonarea suprafeței de 8 mii mp? 

Dl.Negruțiu – 8.080 mp amenajare, se referă la scurgerea apelor pluviale, gardul de 

împrejmuire și la iluminatul în zona respectivă. 

Dl.Anghel – colectare apă pluvială, este altă sumă, pe mine mă interesează dotare platformă, 

unde scrie 86,522 mii euro. Solicit în scris un răspuns. 

Dl.Ambrus – ați renunțat la amendamentul cu denumirea de „Obor” și solicitați Biroului de 

investiții un răspuns scris referitor la Dotarea platformei, a sumelor prevăzute. 

Dl.Anghel – tot la obiectivul II, cheltuieli licitații 1.300 euro, nu avem în Primărie un 

compartiment care se  ocupă de licitații? 

Dl.Negruțiu – este vorba doar de DALI, urmează Devizul general și proiectul. 

Dl.Ambrus – este prima etapă. 

Dl.Negruțiu – vom scoate construcții + manoperă, nu vom scoate cheltuieli de licitație și 

cheltuieli de  organizare de șantier. 

Dl.Anghel – eu știu că nu se scot la licitație, dar nu înțeleg pentru ce este suma asta.   

Dl.Negruțiu  - pentru că așa se procedează. 

Dl.Anghel - vă rog   să-mi comunicați în scris. 

Dl.Negruțiu – da, nu este nicio problemă.  

Dl.Anghel -  suma de 4.049 euro, pentru consultanță, mi se pare puțin exagerată, suma alocată 

pentru  Asistența tehnică 14.654 euro, la fel. Referitor la iluminatul public, am văzut în proiect sunt 

prevăzuți doi stâlpi  cu valoare de 16 mii euro. 

Dl.Negruțiu – vor fi doi stâlpi în plus față de cei existenți. 

Dl.Anghel – doi stâlpi care costă 16 mii euro? 

Dl.Negruțiu – corpurile de iluminat pe toți stâlpii și legarea la rețea a tuturor stâlpilor. 

Dl.Anghel – o ultimă întrebare legată de Cheltuieli diverse și neprevăzute suma de 54.585 euro, 

sumă care mi se pare exagerat de mare. Este vorba de  un procent de 10% , știu că este conform legii, 

dar putea fi 1%.  

Dl.Negruțiu – așa a fost făcut  proiectul, noi putem ca în momentul în care scoatem la licitație, 

dacă faceți amendament, putem pune Cheltuieli diverse și neprevăzute la altă valoare. 

Dl.Ambrus – alte întrebări? 

Dl.Bologa – fiindcă suntem încă în zona  RON-ului și nu am aderat la euro, când vorbim de un 

buget, un deviz, vorbim în lei și toate deconturile care se vor face vor fi în lei nu în euro. De aceea 

când avem de făcut amendamente, mai ales la buget, discutăm în lei. Avem un etalon de evaluare, de 
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transformarea leilor în RON la principalii indicatori  tehnico – economici, toate decontările  se fac în 

lei și atunci când vorbim aici, vorbim în lei. Suntem în România, nu în Germania. 

Dl.Anghel – în deviz, sumele sunt în mii lei, nu cred că este greșit că am folosit sumele în euro. 

Dl.Cernoschi – aș vrea să spun că locația este greșit aleasă. 

Dl.Ambrus – vă rog să luați loc în sală, la prima intervenție o să rog să vă elibereze din sala de 

consiliu. Este ședință extraordinară, nu puteți să luați cuvântul, puteți doar să participați, aveți dreptul 

să luați cuvântul la ședințele ordinare ale Consiliului local. Puteți să vă adresați în scris Primăriei. 

Dl.Cernoschi – este o ședință publică. Am făcut o adresă în scris, acum două luni și nu am 

primit niciun răspuns. 

Dl.Ambrus – din punct de vedere juridic, vă răspunde Biroul juridic. 

Dl.Cernoschi – nu am primit niciun răspuns. Dumneavoastră sunteți neligitim aici, cu un 

procent de 36% din populația municipiului Lugoj, nu puteți se veniți  aici,  iar noi care suntem cu un 

procent de 64% să ascultăm tot ce spuneți. Oborul este greșit ales ca locație, suprafața este foarte 

mică. 

Dl.Ambrus –  rugămintea mea este să vă opriți, nu puteți lua cuvântul, așa cum am mai spus, nu 

sunteți la o ședință publică. 

Dl.Cernoschi – tocmai că este o ședință publică. 

Dl.Ambrus – aveți dreptul să participați, fiind o ședință extraordinară, ședință care se termină 

când se termină de discutat  punctele de pe ordinea de zi. Rugămintea mea este să vă opriți, altfel o să 

rog colegii să vă evacueze din sala de consiliu. La ședința ordinară de data viitoare, puteți să 

participați și să vă înscrieți la cuvânt.  

Dl.Cernoschi – discuția  cu Oborul este acum. 

Dl.Secretar – opriți-vă, nu sunteți cetățean cu buletin de Lugoj.  

Dl.Cernoschi – art. 16 din Constituția României, dacă nu știți,  să-l citiți. 

Dl.Bologa – dvs. știți tot, ceilalți nu știu nimic... 

Dl.Ambrus – vă rog să-l poftiți pe dl.Cernoschi afară din sala de consiliu. Dacă mai sunt 

întrebări? 

Dl.Brîndușoni – am înțeles că problema legată de denumirea pieței, va fi discutată într-o altă 

ședință, eu aș propune dacă tot se amenajează această suprafață, referior la evenimentele din centrul 

orașului, nu ar fi posibil să fie mutate acolo? Așa s-ar rezolva unele probleme ale orașului care se 

întâmplă în momentul în care avem diverse evenimente în oraș. 

Dl.Ambrus – sunt ferm convins, că în momentul în care se termină investiția, care costă foarte 

mulți bani și nu cred că se va termina într-un singur an, se poate face propunerea și se poate face un 

proiect de hotărâre  pentru mutarea evenimentelor în altă parte din oraș. Poate face inițiativa chiar  

grupul dumneavoastră. 

Dl.Ambrus  - supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat. Cine este pnetru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 7/30.06.2016 

Dl.Ambrus – supun atenției pct. 3 pe ordinea de zi Aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Drumuri Tapia - Armădia - 

asfaltare”. Discuții? 

Dl.Brîndușoni – există în momentul de față, rețea de apă și canalizare, sau urmează să fie făcută 

ulterior? 

Dl.Ambrus - dl. Mazilu ne poate da un răspuns.  

Dl.Mazilu – propunerea este de 4 m lățime,  distanța între  fronturile stradale este foarte mare, 

lățimea carosabilului asfaltat este de 4 m, rețelele de apă și canalizare se poate face fără a afecta 

asfaltul. 

Dl.Ambrus – alte întrebări? 

Dl.Ambrus – supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 8/30.06.2016 
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Dl.Ambrus – supun atenției pct. 4 pe ordinea de zi  Aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţii  „Sistematizare Cartier Timișorii 

110”.  

Dl.Ambrus – discuții? 

Dl.Bologa – doresc să fac o corecție la acest proiect: la costurile estimative ale investiției, s-a 

strecurat o greșeală: total general 1.283,673 mii lei + 253,256 mii lei = 1.536,929 mii lei și nu 

3.716,724 mii lei. Vă rog să se facă corecția. 

Dl.Ambrus – supun la vot  amendamentul  dlui Bologa.  

Dl.Bologa – este o observație. 

Dl.Ambrus –  cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă  în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Ambrus – supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 9/30.06.2016 

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

local din data de 30.06.2016. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR 

                  ing. Ambrus Ioan                                                                             Ciucu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


