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                                în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Lugoj  

 

 

 

 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 327 din 21.04.2016 prin care se 

aduce la cunoştinţa consilierilor 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. Din partea executivului participă: dna Uscat Angelica, 

dna Boc Mărioara. Din partea SC Salprest  SA dl.Ghera Mircea, din partea SC Meridian 22 SA 

dl. Groza Iosif. La şedinţă sunt prezenţi  reprezentanţi mass-media.  

 Sunt prezenţi următorii consilieri locali: dl.Agache Mihai, dl.Baboniu Marius Cornel, 

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

Iosif, dl.Daminescu Porfir Dorel, dl.Gaidoş Albin, dna Grozav Gerlinde, dl.Ivan Dragoș 

Sebastian, dl.Savu Constantin, dl.Tech Alin. 

 Sunt prezenţi delegaţii săteşti ai localităţilor Măguri - dl.Ştefan Ioan şi Tapia                             

–   dl. Cimponeriu Alin. 

Preşedinte de şedinţă este dl.cons. Bădina Nicu conform Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului local. 

Dl.Bădina  - sunt prezenţi 14 consilieri locali, lipsește motivat dna cons. Szucs Diana 

Maria, dl. cons. Ambruș Ioan, dna cons. Coțolan Voichița Ofelia, dna cons. Corbeanu Adriana 

Gabriela, dl. cons. Pădurean Ioan au anunțat că întârzie. 

Dl.Bădina   – deschidem şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 29 aprilie 2016, 

care a fost convocată  prin Dispoziţia Primarului municipiului Lugoj nr. 327 din 21.04.2016.  

Dl.Bădina - supun atenției Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului local, din 

data de 31.03.2016.  Dacă sunt discuții?  

La ora 9
03

 intră în sala de consiliu, dna cons. Coțolan. Sunt prezenți 15 consilieri locali. 

Dl.Bădina  – supun atenției vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului 

local din data de 18.04.2016. Dacă sunt discuții?  

Dl.Bădina – supun atenției Procesul – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local 

din data  de 21.04.2016. Dacă sunt discuții?  

Dl.Bădina – supun la vot cele 3 Procese – verbale a ședințelor   Consiliului local. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi. 

Dl.Bădina – pentru proiectul  ordinii de zi avem 14 puncte: 

1. Aprobarea unor măsuri în vederea bunei administrări a Pieței agroalimentare 

„Timișul” din municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     

2. Aprobarea cofinanţării unor publicaţii  pe anul 2016 din  bugetul local Capitolul 

67.02 „Cultură, recreere şi religie”. Iniţiatori: consilieri locali Grozav Gerlinde, Daminescu 

Porfir Dorel și Tech Alin. 

3. Preluarea unui imobil în domeniul public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul 

Municipiului Lugoj.     

4. Aprobarea atribuirii unei noi denumiri unității de învățământ preuniversitar particular 

din municipiul Lugoj Școala Primară „Harul”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     
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5. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social de zi 

„Centrul de zi pentru persoane vârstnice”, din cadrul Direcției de asistență socială comunitară 

Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     

6. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social cu cazare 

„Căminul pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială comunitară. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     

7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social de zi 

„Centrul de zi pentru adulți cu handicap neuropsihic” din cadrul Direcției de asistență socială 

comunitară Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     

8. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social de zi 

„Centrul de zi pentru minori cu handicap neuropsihic” din cadrul Direcției de asistență socială 

comunitară Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     

9. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social de zi 

„Creșe” din cadrul Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. Iniţiator: Primarul 

Municipiului Lugoj.     

10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social  

furnizat la domiciliu „Îngrijiri personale la domiciliu persoane vârstnice” din cadrul Direcției 

de asistență socială comunitară Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     

11. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social de zi 

„Cantina de ajutor social” din cadrul Directiei  de asistență socială comunitară Lugoj. Iniţiator: 

Primarul Municipiului Lugoj.     

12. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de asistență 

socială comunitară Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.     

13. Aprobarea Bilanţului  contabil, a Contului de profit şi pierdere, repartizarea 

profitului obţinut, a Raportului de gestiune al administratorului şi a Raportului Comisiei de 

cenzori ale SC „Meridian 22” SA Lugoj pe anul 2015. Iniţiatori: consilieri locali Savu 

Constantin şi Barboni Ioan. 

14. Modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 

88/24.09.2015 privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj 

pentru anul şcolar 2015 – 2016. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate. 

III. Diverse. 

Dl.Bădina -  din câte am lecturat și am fost atent la punctele de vedere care au fost date 

la Procesele-verbale ale comisiilor de specialitate, nu există avize nefavorabile, sau 

amendamente făcute în scris. 

La ora 14
05

 intră în sala de consiliu, dna cons. Corbeanu și dl. cons. Ambruș. Sunt  

prezenți 17 consilieri locali. 

Dl.Bădina - suplimentar pentru lista de proiecte de hotărâre, au fost înaintate  10 puncte: 

          15. Aprobarea atribuirii unor numere cadastrale noi și înscrierea în Cartea Funciară  a 

unor imobile. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

16. Aprobarea vânzării către doamna Honardar Ida-Claudia a terenului aferent 

construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în municipiul 

Lugoj, str. Macilor  nr. ap. 2, corp F. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

17. Aprobarea vânzării către domnul Aldețu-Ionescu Gabriel şi doamna Aldețu-Ionescu 

Marinela a terenului aferent construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 

112/1995, situate în municipiul Lugoj, Spl. Corneliu Coposu  nr. 4, ap. 4. Iniţiator: Primarul 

Municipiului Lugoj.       

18. Atestarea apartenenței  la domeniul privat al municipiului Lugoj a unor terenuri. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

19. Transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă  de 10 ani către Direcția de 

asistență socială comunitară Lugoj, a imobilului situat în municipiul Lugoj, strada A.D. 
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Xenopol nr. 5, înscris în CF nr. 410880 municipiul Lugoj, nr. 410880 – C1 având ca destinație 

„Centru de zi (regim P) pentru copii aflați în situații de risc” din municipiul Lugoj, județul 

Timiș. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj 

20. Aprobarea începerii activității „Centrului de  zi pentru copiii aflați în situații de risc” 

din cadrul  Direcției de asistență socială  comunitară. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

21. Aprobarea reorganizării Serviciului de asistență socială specializată din cadrul 

Direcției de asistență socială comunitară. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

22. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei, dlui Stănescu Dănuț,  

a unui teren în suprafaţă de 300 m.p., înscris în C.F nr. 409479  Municipiul Lugoj (C.F. vechi 

111 nedef Tapia), nr. top 1185/b/41/2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

23. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei, dnei Căldăraș 

Argintina,  a   unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în C.F nr. 409485  Municipiul Lugoj 

(C.F. vechi 66 nedef Tapia), nr. top 1185/b/41/1, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 

personală. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.       

24. Aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului 

obținut, a Raportului de gestiune al administratorului și a Raportului Comisiei de conzori ale   

SC „ Salprest” SA Lugoj pe anul 2015. Inițiatori: consilieri locali Coțolan Voichița Ofelia, 

Crăciunescu Iosif,  Grozav Gerlinde. 

Dl.Bădina - vă adresez întrebarea dacă toți consilierii au luat cunoștiință de aceste 

puncte suplimentare? 

Toți consilierii prezenți declară că au luat cunoștiință de aceste proiecte care le-au fost 

înaintate. 

Dl.Bădina – vă mulțumesc. Având în vedere  ședințele comisiilor de specialitate și 

avizul pe care l-ați dat mai înainte, vă supun spre aprobare lista cu punctele suplimentare care 

ne-au fost înaintate. Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Bădina – dacă sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi? 

Dl.Bădina – supun la vot ordinea de zi cu punctele suplimentare aprobate. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 1  pe ordinea de zi Aprobarea unor măsuri în vederea 

bunei administrări a Pieței agroalimentare „Timișul” din municipiul Lugoj. 

Dl.Bădina – având în vedere că pe ordinea de zi  sunt un număr mare de proiecte, vă 

solicit un punct de vedere și anume: dacă este cazul să solicităm avizul comisiilor de 

specialitate pentru fiecare proiect. 

Toți consilierii sunt de acord că nu este cazul solicitării acestui aviz pentru fiecare 

proiect. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 60/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 2  pe ordinea de zi Aprobarea cofinanţării unor 

publicaţii  pe anul 2016 din  bugetul local Capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”. 

Dl.Bădina – discuții? 

Dl.Crăciunescu – anunț că nu particip la dezbateri și nici la vot. 

Dl.Bădina - Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă, cu 16 voturi, 1 vot neexprimat dl. cons. Crăciunescu. 

Se adoptă Hotărârea nr. 61/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției  pct. 3  pe ordinea de zi  Preluarea unui imobil în domeniul 

public al municipiului Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 
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Se adoptă Hotărârea nr. 62/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 4  pe ordinea de zi Aprobarea atribuirii unei noi 

denumiri unității de învățământ preuniversitar particular din municipiul Lugoj Școala Primară 

„Harul”. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 63/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 5 pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului social de zi „Centrul de zi pentru persoane vârstnice”, din 

cadrul Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 64/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 6 pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice” din 

cadrul Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi.  

Se adoptă Hotărârea nr. 65/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 7 pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului social de zi „Centrul de zi pentru adulți cu handicap 

neuropsihic” din cadrul Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 66/29.04.2016 

Dl.Bădina - supun atenției pct. 8 pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului social de zi „Centrul de zi pentru minori cu handicap 

neuropsihic” din cadrul Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 67/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 9 pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului social de zi „Creșe” din cadrul Direcției de asistență 

socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 68/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 10  pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului social  furnizat la domiciliu „Îngrijiri personale la 

domiciliu persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 69/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 11 pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului social de zi „Cantina de ajutor social” din  cadrul 

Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 70/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 12  pe ordinea de zi Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 71/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 13 pe ordinea de zi Aprobarea Bilanţului  contabil, a 

Contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului obţinut, a Raportului de gestiune al 

administratorului şi a Raportului Comisiei de cenzori ale SC „Meridian 22” SA Lugoj pe anul 

2015. 

Dl.Bădina – aș vrea să anunț că nu particip la dezbatere și nu îmi exprim votul. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 16 voturi pentru și 1 vot neexprimat dl. cons. Bădina. 

Se adoptă Hotărârea nr. 72/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 14  pe ordinea de zi Modificarea anexei Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 88/24.09.2015 privind  desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj pentru anul şcolar 2015 – 2016. 

Dl.Bădina – discuții? 

Dl.Bădina – după trecerea dlui Galescu Cristian Pavel pe funcția de Viceprimar, trebuie 

să numim o altă persoană. Propunerea grupului de consilieri PSD pentru cele două unități de 

învățământ preuniversitar, este dl. Barboni Ioan. Dacă mai sunt și alte propuneri? 

Nemaifiind alte propuneri, se trece la vot secret. 

 Dna Coțolan dă citire Procesului – verbal al Comisiei  de validare, în urma analizării 

propunerii făcute, dl.cons. Barboni Ioan a întrunit  16 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

Dl.Bădina – supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea aprobată. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu  17 voturi. 

La ora 9
15

 intră în sala de consiliu, dl. cons. Pădurean. Sunt prezenți 18 consilieri locali. 

Se adoptă Hotărârea nr. 73/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 15 pe ordinea de zi Aprobarea atribuirii unor numere 

cadastrale noi și înscrierea în Cartea Funciară  a unor imobile. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 74/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției  pct. 16 pe ordinea de zi Aprobarea  vânzării către doamna 

Honardar Ida-Claudia a terenului aferent construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul Legii 

nr. 112/1995, situate în municipiul Lugoj, str. Macilor  nr. ap. 2, corp F. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 75/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 17 pe ordinea de zi Aprobarea vânzării către domnul 

Aldețu-Ionescu Gabriel şi doamna Aldețu-Ionescu Marinela a terenului aferent construcţiei 

dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în municipiul Lugoj, Spl. 

Corneliu Coposu  nr. 4, ap. 4. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 76/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 18  pe ordinea de zi Atestarea apartenenței  la domeniul 

privat al municipiului Lugoj a unor terenuri. 

Dl.Bădina – discuții? 

Dl.Agache – aș vrea să întreb inițiatorul acestui proiect de hotărâre, ce este cu aceste 

terenuri. Am identificat un teren, nu știu exact numărul extrasului CF dar este posibil să 

aparțină de SC Agache SRL, pe Buziașului. Nu sunt sigur 100%. Cine a făcut lista cu 

terenurile? 
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Dl.Secretar – invetarierea a făcut-o Direcția de urbansim, această hotărâre este necesară 

pentru a putea opera în Cartea Funciară trecerea de pe Statul Român pe municipiul Lugoj, 

conform Legii nr. 18/1991, terenurile acestea sunt ale municipiului Lugoj, dar în Cartea 

Funciară apare Statul Român și pentru a putea face înscrierea, trebuie un act administrativ, în 

speță o hotărâre de consiliu. 

Dl.Agache – terenurile acestea sunt terenuri libere? 

Dl.Secretar – nu neapărat libere, sunt în proprietatea municipiului și în administrarea 

Consiliului local. Acesta ar trebui să fie statutul lor . Aveți un teren concesionat? 

Dl.Agache – eu știu că este și cumpărat, dar nu știu exact nr. CF. 

Dl.Primar – chiar dacă îl aveți, niciodată nu puteți să-l treceți în Cartea Funciară dacă 

nu-l trecem de pe Statul Român pe municipiul Lugoj. Până acum nu s-a procedat așa. 

Dna Cimponeriu – în primul rând sunt terenurile din Balta Lată, apoi cele de la Măguri. 

Dl.Primar – în toate zonele din oraș sunt. 

Dl.Secretar - nu se mai operează la Cartea Funciară niciun contract de                      

vânzare - cumpărare, pentru că apare Statul Român, de aceea este necesară această hotărâre  să 

fie  trecută pe municipiul Lugoj. 

Dl.Bădina – aceasta este o  operațiune cu privire la clarificarea unor aspecte, dar până 

dvs. vă lămuriți dle Agache cu privire la patrimoniu, vă întreb  dacă ați avut la comisie aceste 

materiale? 

Dl.Agache – le-am găsit pe masă, dimineață. 

Dl.Bădina – nu ați avut ședință de comisie? 

Dl.Agache – am avut acum dimineața, înainte de ședință. 

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

Se aprobă cu 17 voturi pentru și 1 abținere dl. cons. Agache. 

Se adoptă Hotărârea nr. 77/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 19  pe ordinea de zi Transmiterea în folosință gratuită, 

pe o perioadă  de 10 ani către Direcția de asistență socială comunitară Lugoj, a imobilului situat 

în municipiul Lugoj, strada A.D. Xenopol nr. 5 înscris în CF nr. 410880 municipiul Lugoj nr. 

top. 410880 – C1 având ca destinație „Centru de zi (regim P) pentru copii aflați în situații de 

risc” din municipiul Lugoj, județul Timiș.  

Dl.Bădina -  discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 78/29.04.2016 

Dl.Bădina - supun atenției pct. 20 pe ordinea de zi Aprobarea începerii activității 

„Centrului de  zi pentru copiii aflați în situații de risc” din cadrul  Direcției de asistență socială  

comunitară. 

Dl.Bădina – discuții? 

Dl.Primar – aș vrea să vă invit marți, 3 mai, ora 12
00

, la inaugurarea „Centrului de zi 

pentru copiii aflați în situații de risc”, miercuri ora 12
00

 vă invit să participați la deschiderea 

oficială a Centrului de informare turistică, vineri, ora 16
30 

 vă invit  la Troița din Cotul Mic, luni 

9 mai, de Ziua Europei, la ora 11
00

 depunere de coroane. Joi 12 mai, ora 12
00

,
 
vă invit la 

inaugurarea Casei Bredicenilor. 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 79/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 21 pe ordinea de zi Aprobarea reorganizării Serviciului 

de asistență socială specializată din cadrul Direcției de asistență socială comunitară. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 80/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 22 pe ordinea de zi Atribuirea în folosinţă gratuită, pe 

durata existenţei locuinţei, dlui Stănescu Dănuț,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p., înscris 
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în C.F nr. 409479  Municipiul Lugoj (C.F. vechi 111 nedef Tapia), nr. top 1185/b/41/2, în 

vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 81/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 23 pe ordinea de zi Atribuirea în folosinţă gratuită, pe 

durata existenţei locuinţei, dnei Căldăraș Argintina,  a  unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  

înscris în C.F nr. 409485  Municipiul Lugoj (C.F. vechi 66 nedef Tapia), nr. top 1185/b/41/1, în 

vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 82/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. 24 pe ordinea de zi Aprobarea Bilanțului contabil, a 

contului de profit și pierdere, repartizarea profitului obținut, a Raportului de gestiune al 

administratorului și a Raportului Comisiei de conzori ale  SC „Salprest” SA Lugoj pe anul 

2015. 

Dl.Bădina – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 83/29.04.2016 

Dl.Bădina – supun atenției pct. II pe ordinea de zi Probleme ale Comisiilor de 

specialitate. Discuții? 

Dna Coțolan – am primit la Comisia  juridică de disciplină, muncă, protecție socială, de 

apărare a ordini publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, așa cum au 

primit și celelalte comisii de specialitate, Plângerea  formulată de către PNL - Filiala Lugoj, 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Meridian 22 SA, asupra 

căreia trebuie să ne exprimăm un punct de vedere pe care îl avem formulat de către Biroul 

juridic, căreia îi voi da citire și pe care vă propun să ni-l însușim: 

„Ca o chestiune principală, dorim să subliniem faptul că în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, plîngerea prealabilă nu poate fi soluționată 

decât de autoritatea publică emitentă, adică de Consiliul local al municipiului Lugoj. 

Referitor la emiterea unui punct de vedere vizavi de aspectele relatate în cuprinsul 

plângerii, arătăm  că, deși se invocă încălcarea unor prevederi legale, precum și existența 

„conflictului de interese” în urma lecturării plângerii nu am identificat care sunt beneficiile sau 

dimpotrivă dezavantajele pentru consilierii locali în discuție, nefiind precizat în concret, în ce 

constă conflictul de interese. 

Pe de altă parte, având în vedere că pe rolul Tribunalului Timiș se află un litigiu având 

ca obiect constatarea nulității unui număr  de patru hotărâri de consiliu unde sunt invocate 

aspecte similare ca și  plângerea  de față, apreciem că iminența pronunțării soluției judecătorești 

în dosarul nr. 8577/30/2015 face  inoportună exprimarea unui punct de vedere la acest moment 

(termenul de pronunțare fiind la data de 10.05.2016)”,  drept pentru care propun să amânăm să 

prorogăm formularea acestui răspuns, după ce se obține această rezoluție. 

Dl.Bădina – vă rog să exprimați un acord în acest sens.  

Dna Coțolan – solicit secretariatului să facă comunicarea și cu PNL. 

Dl.Bădina - și cu fiecare consilier în parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 11 voturi pentru, 7 abțineri dnii cons: Agache, Ambruș, Blidariu, Gaidoș, 

Ivan, Tech și dna Corbeanu. 

Dl.Bădina – dacă mai sunt alte probleme ale comisiilor de specialitate? 

Dl.Bădina – supun atenției pct. III pe ordinea de zi Diverse. Discuții? 

Dl.Primar – aș vrea să vă invit în data de 20 mai, ora 18
00

 pentru darea în funcțiune a 

Bazinului acoperit. Vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în acești ani, la 

ședințele ordinare și extraordinare a Consiliului local, am colaborat foarte bine împreună și vă 

mulțumesc că ați înțeles menirea pentru care am fost colegi 4 ani în Consiliul local, au fost și 
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lucruri mai puțin bune peste care a trebuit  să trecem. Alegerile locale din 5 iunie, vor face o 

altă configurație a Consiliului local, ședințele ordinare care se vor relua  în luna iunie, vor fi de 

formare a noului Consiliu local. Luna mai este o lună de campanie electorală, dacă vor fi 

probleme legate doar de buget pentru plata salariilor, va urma o ședință extraordinară. 

Vă mulțumesc,  vă doresc Sărbători fericite! 

Dl.Bădina – dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, vreau să vă spun că este 

ultima ședință de Consiliu local pe care o conduc, respectiv în cei 16 ani, cele 4 mandate de 

consilier local. În vâltoarea discuțiilor în acești ani, am dat dovadă de coeziune ceea ce însemnă 

interesul cetățenilor, investițiile și respectul față de jurământul pe care noi l-am dat. Vă 

mulțumesc și sper când ne vom întâlni  să ne respectăm și să ne dăm salut prietenesc. Vă 

mulțumesc. 

            Nemaifiind alte discuţii dl.Bădina declară închise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului local din data de 29.04.2016. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETAR 

                     tehn. Bădina Nicu                                                               Ciucu Dan 

 

 


