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 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 188 din 18.02.2016 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. director executiv Banda Romulus. Din partea executivului participă: dl.Florin 

Toth, dl.Bublea Călin,  dna Uscat Angelica și dna Vago Adela. Din partea S.C. Meridian 22  S.A.  

este prezent dl.Groza Iosif și dl.Iovescu Florin. La şedinţă sunt prezenţi  reprezentanţi mass-media.  

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

Marius Cornel, dl.Barboni Ioan, dl.Bădina Nicu, dl.Blidariu Ştefan, dna Coţolan Voichiţa Ofelia, 

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

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

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

–   dl. Cimponeriu Alin. 

Preşedinte de şedinţă este dna cons. Szucs Diana Maria, conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local. 

Dna Szucs  - sunt prezenţi 16 consilieri locali,  lipsește motivat dna cons. Corbeanu 

Adriana Gabriela, dna cons. Cimponeriu și dl.cons. Ivan Dragoș Sebastian au anunțat că întârzie. 

Dl.Szucs  – deschidem şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 25 februarie 2016, 

care a fost convocată  prin Dispoziţia Primarului municipiului Lugoj nr. 188 din 18.02.2016.  

Dna Szucs  – supun la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare  a Consiliului local din data 

de 28.01.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dna Szucs – supun la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din 

data de  01.02.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dna Szucs – pentru proiectul  ordininii de zi avem următoarele puncte:    

1. Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice 

instituţionalizate la Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului „Sfântul Nicolae”. 

Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

2. Acordarea unor facilităţi fiscale pentru majorările de întârziere aferente impozitelor și 

taxelor locale restante. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

3. Aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Lugoj, judeţul Timiş, România şi 

oraşul Veliko Gradiste din Republica Serbia. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

4. Modificarea componenţei Comisiei de evaluare privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute în România.  Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

5. Înlocuirea unui membru al Comisiei  Locale de Ordine Publică a Municipiului Lugoj. 

Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 
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6. Aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2016, propuse pentru a fi cofinanţate din  

bugetul local Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 „Acţiuni 

sportive”. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

 II. Rapoarte de activitate. 

1. Raportul de activitate pe anul 2015 al dnei consilier local Coțolan Voichița Ofelia. 

2. Raportul de activitate pe anul 2015 al Comisiei juridice, de disciplină, muncă, protecţie 

socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti din 

cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj. 

3. Raportul de activitate pe anul 2015 al Serviciului Asistență Medicală- Învățământ. 

4. Raportul privind activitatea Direcției Poliția Locală Lugoj în perioada 01.01.2015          

– 31.12.2015. 

5. Raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 

2015 . 

6. Raportul de activitate pe anul 2015 privind liberul acces la informațiile de interes public 

Legea nr. 544/2001. 

7.  Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II 2015. 

8.  Raportul privind situația implementării procedurii disciplinare  pe anul 2015. 

            9. Raportul de activitate pe anul 2015, referitor la activitatea desfășurată în scopul 

analizării cererilor depuse la Primăria Municipiului Lugoj, de atribuire în folosință gratuită a unor 

terenuri, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuințe  proprietate personală. 

 10. Raportul de activitate pe anul 2015 al domnului consilier Bădina Nicu. 

 III. Probleme ale Comisiilor de specialitate. 

 IV.  Diverse. 

 Dna Szucs – dacă sunt suplimentări la proiectul ordinii de zi? 

 Dl.Crăciunescu – propun suplimentarea proiectului ordinii de zi cu  punctele 7 - 16, 

conform materialelor primite la comisiile de specialitate. 

7. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „dr. Teodor 

Andrei” Lugoj. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

8. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2016 privind aprobarea 

înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri 

municipale la nivelul judeţului Timiş, care  va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de 

operare a judeţului Timiş-membre ale ADID Timiş, a Studiului de oportunitate pentru delegarea 

de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele 

cinci zone ale judeţului Timiş, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public 

de salubrizare din judeţul Timiş, a indicatorilor de performanţă şi a Documentaţiei de atribuire 

pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor 

municipale Zona 0 judeţul Timiş. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

9. Aprobarea  contului de execuţie al bugetului local  pe trimestrul IV al anului 2015. 

Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

10. Vânzarea către domnul Bota Vasile – Florea și doamna Bota Mirela a terenului aferent 

construcției dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situat  în  municipiul Lugoj, 

str. I. L. Caragiale, nr. 36, ap. 2 . Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

11. Vânzarea către doamna Stanek Ileana a terenului aferent construcției dobândite prin 

cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situat  în  municipiul Lugoj, str. I.L.Caragiale, nr. 36, ap. 

1. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

12. Vânzarea către domnul Socaci Silviu şi doamna Socaci Valentina a terenului aferent 

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

str. Ghiocelului, nr. 3. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

13. Aprobarea modalității de identificare a potențialilor beneficiari pentru acordarea 

stimulentului educațional sub foma unor  „tichete sociale pentru grădiniță”. Inițiator: Primarul 

Municipiului Lugoj. 
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14. Aprobarea Procedurii pentru documentele justificative necesare pentru acordarea 

scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

 15. Desemnarea unui consilier local în Comisia de specialitate a Consiliului Local al 

Municipiului Lugoj  „Amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului” . Inițiator: Primarul 

Municipiului Lugoj. 

            16. Aprobarea metodologiei de acordare a unor prestaţii sociale sub formă de „tichete 

sociale” pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul 

Municipiului Lugoj. 

Dl.Crăciunescu -  totodată propun suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul de 

hotârâre privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Meridian 22 SA. 

Dl.Bădina – având în vedere că proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Meridian 22 S.A. a fost discutat, dar nu a fost votat în 

ședința anterioară, propun să fie pct. 1 pe ordinea de zi.  

Dna Szucs – supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 16 voturi. 

Dna Szucs – supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea aprobată și amendamentul dlui 

cons. Bădina, ca proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2016 al S.C. Meridian 22 S.A, să fie pct. 1 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Se aprobă cu 10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă dnii cons: Agache, Ambruș, Blidariu, 

Gaidoș, Tech și dna cons. Szucs. 

Dl.Ambruș - motivez votul „împotrivă” privind aprobarea  bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Meridian 22 S.A pentru că nu am știut că azi se discută acest 

proiect de hotărâre și urma să fie ultimul punct propus pentru ordinea de zi. 

D-na Szucs – supun atenției pct. 1 pe ordinea de zi Aprobarea bugetului  de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2016 al   S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj.   

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs –  materialul a fost prezentat spre dezbatere comisiilor de specialitate și au 

avizul acestora. Discuții? 

Dl.Bădina – menționez  că nu particip la dezbatere și la vot până la soluționarea sesizării 

făcute de un grup de consilieri. 

Dl.Ambruș - având în vedere faptul că în sala de consiliu sunt prezenți reprezentanți ai SC 

Meridian 22 SA aș vrea să întreb care este cifra de venituri care s-a luat în calcul pentru anul 2016 

și care este cifra care a avut-o  în anul 2015? 

Dl.Iovescu – reprezintă 99% față de ceea ce am luat în calcul față de anul 2015. 

Dl.Ambruș - ținând cont că în data de 16 martie avem termen  în contencios administrativ 

privitor la tarifele de la Meridian, grupul PNL se abține de la vot, pentru că diferența între cele 

două bugete este infimă. SC Meridian 22 SA poate funcționa încă o lună cu 1/12 din bugetul pe 

anul 2015. 

Dna Szucs – supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă cu 9 voturi pentru, 6 abțineri dnii cons: Agache, Ambruș, Blidariu, Gaidoș, Tech 

și dna cons. Szucs. Dl. cons. Bădina nu și-a exprimat votul. 

 La ora 14
06

 intră în sala de consiliu dl. cons. Ivan Dragoș Sebastian și dna cons. 

Cimponeriu Rodica. Sunt prezenți 18 consilieri locali. 

Dl.Bădina – cu majoritatea consilierilor în funcție, ceea ce înseamnă 10 voturi, se votează 

taxele și impozitele locale, care conform Codului fiscal înseamnă: impozite pe clădiri și teren, pe 

transporturi și alte taxe  stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, când discutăm de bugetul SC 

Meridian 22 SA discutăm de tarife care au inclus și TVA. 

Dl.Ambruș - aș avea o întrebare: dacă cei doi consilieri care își exercită serviciul la SC 

Meridian 22 SA, aveau dreptul să voteze? 
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Dl.Bădina – pot să răspund eu, avem un răspuns oficial primit de la ANI prin care se 

precizează: angajatul într-o societate sau instituție aflat în subordinea  autorității publice locale, 

poate să voteze bugetul, fără a se afla în stare de incompatibilitate, dacă se discută așa cum spuneți 

dvs. de un conflict de interese, în condițiile în care se votează sau se adoptă un act normativ, nu 

există conflict de interese. 

            Se adoptă Hotărârea nr. 29/25.02.2016  

 Dna Szucs – supun atenției pct. 2 pe ordinea de zi Stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere pentru persoanele vârstnice instituţionalizate la Căminul pentru persoane vârstnice din 

cadrul Complexului „Sfântul Nicolae”. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

            Se adoptă Hotărârea nr. 30/25.02.2016  

 Dna Szucs – supun atenției pct. 3 pe ordinea de zi Acordarea unor facilităţi fiscale pentru 

majorările de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale restante. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

 Dna Szucs – discuții? 

 Dl.Bădina – la Art. 1 alin. (2) : „ Prezenta Procedură se aplică de la data aprobării acestei 

hotărâri până la data de 30.06.2016, pentru anularea în cuantum de 50%  a majorărilor de 

întârziere calculate la 30.09.2015 aferente obligațiilor fiscale principale...”.  Amendament:  la Art. 

1  alin. ( 2) și în toate prevederile unde este înscris procentul de 50%, să fie modificat la 70%. 

Comisia agricultură, comerț, turism și servicii publice face acest amendament pentru a veni în 

spijinul societăților comerciale, persoanelor fizice și juridice care depun cerere în acest sens și 

pentru a le ușura obligațiile care le revin peste debitele stabilite prin lege. 

 Dl.Ambruș - atunci la  art. 2,  la data de  31.03. 2016  trebuie să aibă achitat 30%, în loc de 

50%. 

 Dl.Banda – se modifică corespunzător. 

Dl.Bădina – am spus că peste tot unde este prevăzut 50%, se modifică și va fi 70%. 

Dl.Ambruș - ce sumă influențează bugetul pe anul 2016, dacă facem o rectificare relativă 

cu indirectele? 

Dl.Primar – propunerea făcută este pentru persoanele juridice restante unde la această dată 

se încadrează  497 firme din municipiul Lugoj cu o datorie de 10.186.141,35 lei și 5.030.842,10 

lei majorări, iar la persoanele fizice 6.822 care au restanțe de 7.002.985,15 lei și majorări 

2.503.858,71 lei. Total restanțe la persoane fizice și juridice care nu sunt trecute deocamdată în 

bugetul pe anul 2016 și nu lezează deocamdată cu nimic suma de  17.189.126,05  lei, majorări 

7.534.700,81  lei,  70% înseamnă să renunțăm la majorări să se adauge 30% să câștigăm o sumă, 

adică să nu pierdem acești bani, astfel riscăm să nu plătească nici 17.189.126,05 lei și nici 

7.534.700,81  lei care sunt datorie. Sunt mai multe orașe din țară care au făcut acest lucru, aici este 

vorba de un număr mare de persoane din Muncipiul Lugoj care se află la marginea instabilității 

financiare, iar la unii este rea voință sau alte cauze. Sperăm să-și depună  cererile în termen, în așa 

fel încât să recuperăm o sumă mare de bani, este o soluție bună. 

Dl.Ambruș - o parte din dobânzi și penalități nu le-ați luat în calcul la bugetul din anul 

2016, v-ați bazat pe faptul că, colectarea este numai de 70% ? 

Dl.Primar – noi avem un grad de colectare de 80%, am trecut veniturile la minim, legea 

spune ne trebuie 96% la colectare pentru a putea merge la maxim, dar noi nu am mers la maxim și  

vreau să vă spun că am făcut la toate aceste persoane adrese de mai multe ori. 

Dl.Ambruș - observ că se merge în urmă până în anul 2013, dacă s-au făcut toate 

demersurile în acești ani? 

Dna Vago – s-au făcut toate demersurile pentru recuperarea banilor, sumele  sunt în 

termenul de prescripție. 

Dl.Primar – noi am făcut dezbaterea publică și nu ați fost prezenți, puteați să veniți la 

dezbatere și să discutăm serios. Acum mai vreți o dezbatere publică. 
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Dl.Ambruș - nu suntem în campanie electorală. 

Dl.Primar – nu suntem în campanie electorală, dar dezbaterea publică privea un număr de 7 

mii persoane. 

Dl.Ambruș - întrebările pe care le avem le adresăm prin președintele de ședință spre 

compartimentul de specialitate. Întrebarea era dacă influențează sau nu bugetul și am susținut 

amendamentul colegului nostru referitor la procentul de 70%, foarte clar. Întrebarea este dacă s-au 

făcut niște pași? 

Dl.Primar – am făcut niște pași. 

Dl.Bădina – dacă ne amintim bine și în perioada când dl. Ambruș  era la Primărie și după 

ce nu a mai fost în funcția de Viceprimar, în cadrul Consiliului local, cu voturi în unanimitate am 

avut proceduri din anul 2010 până în momentul de față, la dezbatere s-a pus în discuție acest 

aspect și   de-a lungul timpul am constatat că deși am aprobat aceste proceduri, prezența la aceste 

facilități la persoane fizice și juridice a fost în procent de 10 – 12%. Nu știu dacă este cazul să 

aruncăm  discuția acum în umbra unei campanii electorale pentru că acestea au fost și în anii 2012 

și 2014, e bine să privim acest aspect așa cum am spus mai devreme: venim în sprijinul 

persoanelor fizice și juridice de a acorda aceste facilități și a ușura obligațiile pe care le au. 

Dl.Agache – aș vrea să fac un amendament la Art. 3, pct. 5 la Procedura de acordare a 

facilităților care să aibă următorul cuprins: În baza cererii  de anulare a accesoriilor organul fiscal 

competent analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență și emite decizia 

de anulare a obligațiilor de plată  accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a 

accesoriilor, după caz și informează Consiliul local cu privire la toate deciziile luate, în termen de 

30 de zile de la data luării a acestor decizii. Este doar o informare. 

Dna Szucs – dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot amendamentul dlui cons. 

Bădina de modificare a cuantumului de reducere de la 50% la 70% și modificarea procentului în 

toată procedura, cu privire la facilități și restanțe. 

Dl.Primar – da, de la 50% la 30%. 

Dna Szucs – cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Dna Szucs – supun la vot amendamentul dlui cons. Agache, referitor la Art. 3, pct. 5 la 

Procedura de acordare a facilităților. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Dna Szucs – supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele aprobate anterior. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 31/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 4 Aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul 

Lugoj, judeţul Timiş, România şi oraşul Veliko Gradiște din Republica Serbia. 

Comisiile au avizat favorabil. 

D-na Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 32/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 5 Modificarea componenţei Comisiei de evaluare privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru 

unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.   

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – vă rog să faceți propuneri. 

Dl. Bădina – propun pe dl. Galescu Cristian Pavel. 

Se trece la vot secret. 

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

propunerii, dl. Galescu Cristian Pavel a întrunit  15 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. 

Dna Szucs – supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea aprobată. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 



 6 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 33/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 6 pe ordinea de zi Înlocuirea unui membru al Comisiei  

Locale de Ordine Publică a Municipiului Lugoj. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 34/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 7 Aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2016, 

propuse pentru a fi cofinanţate din  bugetul local Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, 

Subcapitolul 05.01 „Acţiuni sportive”. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 35/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 8 Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Spitalului Municipal „dr. Teodor Andrei” Lugoj. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 36/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 9 Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23 din 

28.01.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 

colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care  va deservi unităţile 

administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş-membre ale ADID Timiş, a Studiului 

de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al 

deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş, a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş, a indicatorilor de performanţă şi a 

Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de       

colectare-transport al deşeurilor municipale Zona 0 judeţul Timiş. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 37/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 10 pe ordinea de zi Aprobarea  contului de execuţie al 

bugetului local  pe trimestrul IV al anului 2015. 

Comisiile au avizat favorabil.  

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Ivan, Tech și dna cons. Szucs. 

Se adoptă Hotărârea nr. 38/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției  pct. 11 pe ordinea de zi Vânzarea către domnul Bota Vasile – 

Florea și doamna Bota Mirela a terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare în temeiul 

Legii nr. 112/1995, situat  în  municipiul Lugoj, str. I. L. Caragiale, nr. 36, ap. 2 . 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 39/25.02.2016 
Dna Szucs – supun atenției pct. 12 pe ordinea de zi Vânzarea către doamna Stanek Ileana a 

terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situat  în  

municipiul Lugoj, str. I.L.Caragiale, nr. 36, ap.1. 

Comisiile au avizat favorabil. 
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Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 40/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 13 pe ordinea de zi Vânzarea către domnul Socaci Silviu şi 

doamna Socaci Valentina a terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare în temeiul 

Legii nr. 112/1995, situate în municipiul Lugoj, str. Ghiocelului, nr. 3. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 41/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 14 pe ordinea de zi Aprobarea modalității de identificare a 

potențialilor beneficiari pentru acordarea stimulentului educațional sub foma unor  „tichete sociale 

pentru grădiniță”. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 42/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 15 pe ordinea de zi Aprobarea Procedurii pentru 

documentele justificative necesare pentru acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri 

și teren. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 43/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 16 pe ordinea de zi Desemnarea unui consilier local în 

Comisia de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Lugoj „Amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecția mediului”. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – vă rog să faceți propuneri. 

Dl.Primar – nu  faceți propuneri? 

Dl.Bădina – având în vedere că din partea grupului PNL nu s-a făcut nicio propunere, 

propun pe dl.Galescu Cristian Pavel, având în vedere că este vorba de Comisia de amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecția mediului. 

Dna Szucs – alte propuneri? 

Dl.Bădina – să se consemneze în Procesul-verbal al ședinței, că era de drept să se facă 

propunere pentru noul nostru coleg dl. Ivan Dragoș Sebastian. 

Dl.Primar – dar PNL nu a făcut propunere. 

Dna Szucs – dar pe de altă parte domnul care este înlocuit, provenea din grupul PSD. 

Dl.Bădina – fiecare consilier local, conform Legii nr. 215/2001, Legea administrației 

publice locale, trebuie să facă parte  dintr-o comisie de specialitate din cadrul Consiliului local al 

municipiului Lugoj,  în aceste condiții dl. cons. Ivan nu va beneficia de plata  indemnizației pentru 

comisie ci va fi plătit doar pentru ședințele de consiliu local. 

Dl.Primar – nu s-a mai întâmplat asta în istoria Consiliului local, ca o formațiune politică 

să nu știe că trebuie să numească un reprezentant dacă din partea lor a fost numit. 

Dl.Ambruș - conform proceduriilor, grupul PNL și-a rezervat dreptul să nu numească  pe 

nimeni, dnii de la PSD au propus pe dl.Galescu care va avea printre alte atribuții tot ce înseamnă 

investiții, urbanism și este foarte aproape de acest subiect pentru 3 luni. 

Dna Cimponeriu – propun  pe dl. cons. Ivan Dragoș Sebastian. 

Dl.Bădina – cu condiția să accepte  pentru că procedura trebuie dusă până la capăt. 

Dl.Ambruș - trebuie însă să accepte, consider că nu acceptă, dintre toate comisiile pentru 

una singură este remunerat, dl. Ivan nu pierde nici un fel de indemnizație. 

Dl.Primar – dle Ivan sunteți de acord cu această propunere? 
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Dl.Ivan – da, dacă prin lege sunt obligat să fac parte dintr-o comisie. 

Dl.Primar – este normal să fie așa, ne rugăm de voi să numiți un consilier din grupul PNL? 

Dna Cimponeriu – dl Ivan poate face parte și din altă comisie, dar trebuie să aibă o comisie 

de bază, pe care deocamdată nu o are. Propunerea mea este să facă parte din Comisia de 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, ținând cont de vacantarea locului prin 

plecarea dlui Fărcăgeanu. 

Dl.Primar – dle Bădina trebuie să anunțați dacă renunțați  la propunerea făcută. 

Dl.Bădina – renunțăm la propunerea făcută. 

Se trece la vot secret. 

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

propunerii, dl. cons. Ivan Dragoș Sebastian a întrunit 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

Dna Szucs – supun la vot proiectul de hotărâre cu  propunerea aprobată. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă  în unanimitate cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 44/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. 17  pe ordinea de zi Aprobarea metodologiei de acordare a 

unor prestaţii sociale sub formă de „tichete sociale” pentru persoanele vârstnice de pe raza 

municipiului Lugoj. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dna Szucs – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 45/25.02.2016 

Dna Szucs – supun atenției pct. II pe ordinea de zi Rapoarte de activitate.  Discuții? 

D-na Szucs – supun atenției pct. III pe ordinea de zi Probleme ale Comisiilor de 

specialitate. Discuții? 

 Dna Szucs – supun atenției  pct. IV pe ordinea de zi  Diverse. Discuții? 

Nemaifiind discuţii, dna cons. Szucs declară închise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului local din data de 25.02.2016. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR 

                  dr. Szucs Diana Maria                                                                    Ciucu Dan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


