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 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 101 din 22.01.2016 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.Secretar Ciucu Dan. Din 

partea executivului participă: dl.Cotizo Negruțiu, dl.Mazilu Gheorghe, dna Uscat Angelica și dna 

Kriștof Ileana. Din partea S.C. Meridian 22  S.A. dl.Groza Iosif. 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 Corbeanu Adriana 

Gabriela, dna Coţolan Voichiţa Ofelia, dl.Crăciunescu Iosif, dl.Daminescu Porfir Dorel, dl.Gaidoş 

Albin, dl.Galescu Cristian Pavel, 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 dl.cons. Savu Constantin, conform Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului local. 

Dl.Savu  - sunt prezenţi 17 consilieri locali, dna cons. Cimponeriu a anunțat că întârzie. 

Dl.Savu  – deschidem şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 28 ianuarie 2016, 

care a fost convocată  prin Dispoziţia Primarului municipiului Lugoj nr. 101 din 22.01.2016.  

Dl.Savu – supun la vot Procesul-verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului local din 

data de 16.12.2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

Dl.Savu – supun la vot Procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de  

28.12.2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi. 

La ora 14
03

 intră în sala de consiliu dna cons. Cimponeriu Rodica, Sunt prezenți 18 

consilieri locali. 

Dl.Savu – pentru proiectul  ordininii de zi avem următoarele puncte: 

1. Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei, dnei Bălăuroiu Cosmina – 

Lorina,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în C.F nr. 409483 Lugoj (C.F. vechi 77  

nedef Tapia), nr. top 1185/b/52/1, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

2. Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei, dnei Bonescu Ana-

Ramona, a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în C.F nr. 409481 Lugoj (C.F. vechi 109 

nedef Tapia), nr. top 1185/b/42/2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 
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3. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei, dlui Cimponeriu Marius  

Rafael,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în C.F nr. 409482 Lugoj (C.F. vechi 78  

nedef Tapia), nr. top 1185/b/53/1, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

4. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei, dlui Cîrpaci Cristinel - 

Nelu,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în C.F nr. 409484 Lugoj (C.F. vechi 67  nedef 

Tapia), nr. top 1185/b/42/1, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. Iniţiator: 

Primarul Municipiului Lugoj. 

5. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei, dlui Oţelariu Laurenţiu,  a 

unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în C.F nr. 409480 Lugoj (C.F. vechi 110  nedef Tapia), 

nr. top 1185/b/52/2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. Iniţiator: Primarul 

Municipiului Lugoj. 

6. Aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. „Meridian 22” S.A. 

Lugoj. Iniţiatori: consilierii locali  Barboni Ioan,  Savu Constantin şi Crăciunescu Iosif. 

7. Aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale               

S.C. “Meridian 22 S.A. Lugoj. Iniţiatori: consilierii locali Barboni Ioan, Savu Constantin şi 

Crăciunescu Iosif. 

8. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal  “dr. Teodor 

Andrei” Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

             II. Probleme ale Comisiilor de specialitate. 

            III. Diverse. 

            Dl.Savu – dacă sunt suplimentări la proiectul ordinii de zi. 

            Dl.Bădina – propun suplimentarea proiectului ordinii de zi cu materialele primite respectiv 

de la pct. 9 la  pct. 27.  

            Dl.Savu - doriți să le citesc în continuare, sau să le citesc când vine rândul la fiecare?  

            Dl.Ambruș - vă rugăm să citiți materialele și apoi să trecem la vot. Sunt trei  rânduri de 

materiale. 

            Dl Savu - dă citire proiectele de hotărâre propuse spre suplimentare: 

9. Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular în municipiul 

Lugoj, pentru anul şcolar 2016 – 2017. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

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

obiectivul de investiţii „Reabilitare stradă în localitatea Măguri”. Iniţiator: Primarul Municipiului 

Lugoj. 

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

obiectivul de investiţii „Refacere drumuri asfaltate, pavate, pietruite - Proiectare”. Iniţiator: 

Primarul Municipiului Lugoj. 

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

obiectivul de investiţii “Revizuire – reactualizare documentaţie refacerea drumurilor asfaltate, 

pavate, pietruite în municipiul Lugoj”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

             13. Aprobarea Proiectului Tehnic, a Caietelor de Sarcini, a Listelor cu cantităţile de lucrări 

şi  a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren minifotbal cu suprafaţă 

sintetică şi împrejmuire în Cartierul Ştrand” . Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

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

obiectivul de investiţii „Parcări și sistematizare Cartierul Cotu Mic zona blocurilor 2-3 și zona 

blocurilor 4-5-6-7-8”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

15. Aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile U.A.T Lugoj, județul Timiș. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

16. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

17. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Lugoj.Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 
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18. Stabilirea tarifelor practicate de Serviciul public desfacere, pieţe, târguri şi oboare 

pentru anul 2016. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

19. Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi, necesar pentru executarea transportului 

în regim de taxi în municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

20. Alegerea Viceprimarului municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

21.Aprobarea statului de funcţii al Direcției de asistență socială comunitară Lugoj. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

22. Aprobarea Devizelor Generale actualizate pentru lucrările  rest de executat la 

obiectivele de investiții  „Reabilitarea sistemului de canalizare în municipiul Lugoj – Etapa I” ,  

“Reablitarea alimentării cu apă în municipiul Lugoj” și „Zona  extindere sat Tapia – drumuri 

(străzi)”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

           23. Aprobarea înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare – 

transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ – 

teritoriale din aria de operare a  județului Timiș - membre ale ADID Timiș, a Studiului de 

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

deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș, a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public  de salubrizare din județul Timiș, a indicatorilor de performanță și 

a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – 

transport al deșeurilor municipale Zona 0 județul Timiș. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

24. Aprobarea  participării S.C. Salprest S.A. Lugoj la licitația pentru atribuirea  delegării 

gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport, a deșeurilor municipale din Zona 0 a 

județului Timiș. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj. 

25. Validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Lugoj al dlui 

Ivan Dragoș - Sebastian. Inițiatori: consilieri locali Ambruș Ioan și Agache Mihai. 

26. Prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 105 din  05.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pe anul 2016. Iniţiator : Primarul Municipiului Lugoj. 

27. Prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 105 din  05.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pe anul 2016 Inițiatori: consilieri locali Ambruș Ioan, Blidariu Ștefan și Tech Alin. 

Dl.Ambruș - din ceea ce ați citit, observăm că pct. 26 și pct. 27 sunt identice și cred că în 

istoria Consiliului local după anul 1990, nu s-a mai întâmplat acest lucru. În mod normal unul 

dintre proiecte, ar trebui să fie retras. 

Dl.Primar – executivul este obligat să facă acest lucru pentru a elibera autorizațiile a căror 

termen expiră. Datorită faptului că există un blocaj la Cartea Funciară prin apariția Noului Cod 

Fiscal, conform căruia fiecare proprietar trebuie să depună o copie  după extras CF pentru terenul 

aflat sub apartament, la fel și pentru comercianți și firmele din oraș, ori asta nu se poate realiza 

într-un termen așa scurt și de aceea am cerut prelungirea termenului până la 31 martie, s-a și votat 

la toate comisiile. Dacă puteți să retrageți propunerea este altceva, noi am inițiat-o de mult timp, 

sau puteți fi cooparticipanți la inițierea proiectului, nu am nimic împotrivă. 

Dl.Ambruș - în conferința de presă de marți, am ridicat această problemă asupra avizelor, 

până la data de 31 ianuarie pentru comercianți, avem încredere și retragem proiectul de hotărâre, 

important este ca oamenii să beneficieze de acest termen, să-și facă actele să nu primească 

amendă. 

Dl.Primar – retrageți acest punct, ca inițiator al proiectului. 

Dl.Ambruș - da și  propun ca pct. 25 de pe ordinea de zi să fie pct. 1. 

Dl.Savu – este amendament? 

Dl.Ambruș - da. 

Dl.Savu -  supun la vot amendamentul dlui cons. Ambruș:  pct. 25 de pe ordinea de zi să 

fie pct. 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu  18 voturi. 

D-na Coțolan – și se renumeroteză celelalte puncte de pe ordinea de zi 
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Dl.Savu – prin aceste amendament se renumerotează ordinea de zi. 

Dl.Savu – supun la vot ordinea de zi cu modificările aprobate. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Dl. Savu – supun atenției pct. 1 pe ordinea de zi Validarea mandatului de consilier local în 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj al dlui Ivan Dragoș - Sebastian. 

Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, Comisia învățământ, 

sănătate, familie, activități social-culturale, culte, protecția copiilor, tineret și sport, Comisia 

juridică de disciplină, muncă, protecție socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor 

omului și libertăților cetățenești, Comisia activități economico-financiare și administrarea 

patrimoniului, Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului au avizat 

favorabil, Comisia  agricultură, comerț, turism și servicii publice, nu s-a întrunit în ședință. 

Dl.Savu – discuții? 

 Dna Coțolan – invit membrii Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului 

Lugoj, la o ședință . 

Dna Coțolan – avem Procesul - verbal încheiat azi 28.01.2016 cu ocazia ședinței Comisiei 

de validare a Consiliului local al municipiului Lugoj. Față de toate documentele depuse, Comisia 

de validare propune Consiliului local următoarele: 

       Validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Lugoj al dlui 

Ivan Dragoș - Sebastian. Sunt prevăzute temeiurile legale în care se face această  validare, acest 

Proces-verbal este semnat de către toți membrii Comisiei de validare, cu care am avut o discuție și 

urma căruia toți au afirmat că au primit o adresă de la PMP, prin care dl.Popescu Marius Daniel 

fost membru al acestui partid a spus că dl.Ivan Dragoș Sebastian  a fost între timp membru al 

acestui partid. Din punctul meu de vedere, ca președinte al Comisiei Juridice cred că aceasta este o 

problemă internă care privește exclusiv  PNL. 

Dl.Savu – supun la vot validarea mandatului dlui Ivan Dragoș Sebastian. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?  

Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi. 

Dl.Savu -  urmează depunerea jurământului. 

Dl.Secretar citește Jurământul iar dl.Ivan Dragoș Sebastian pune mâna pe Biblie și 

Constituție,  pronunțând  cuvântul „jur”. 

Dl.Savu – fiind îndeplinite și aceste formalități, doresc dlui Ivan Dragoș Sebastian bun 

venit în rândurile consilierilor locali ai municipiului Lugoj.  

Se adoptă Hotărârea nr. 1/28.01.2016  
Dl.Savu – supun atenției pct. 2 pe ordinea de zi Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata 

existenţei locuinţei, dnei Bălăuroiu Cosmina – Lorina,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  

înscris în C.F nr. 409483 Lugoj (C.F. vechi 77 nedef Tapia), nr. top 1185/b/52/1, în vederea 

construirii unei locuinţe proprietate personală. 

      Comisiile au avizat favorabil. 

      Dl.Savu – discuții?  

      Dl.Primar – în conformitate cu Legea nr. 15/2003, avem dreptul să dăm tinerilor care 

îndeplinesc condițiile de vârstă, teren pentru construirea unei locuințe. Avem 6 terenuri în Balta 

Lată care au deja autorizație de construcție, 8 terenuri care sunt în zona Tapia - Măguri și 16 

terenuri în zona MApN. Avem aceste terenuri disponibile pentru cei care și-au exprimat dorința să 

construiască o casă, dar analizăm pe toți care se încadrează, vom face același lucru și pentru cei 

din Cartierul Herendești. 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

           Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 2/28.01.2016  

Dl.Savu – supun atenției pct. 3 pe ordinea de zi Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata 

existenţei locuinţei, dnei Bonescu Ana-Ramona, a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în 
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C.F nr. 409481 Lugoj (C.F. vechi 109 nedef Tapia), nr. top 1185/b/42/2, în vederea construirii 

unei locuinţe proprietate personală. 

Comisiile au avizat favorabil. 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 3/28.01.2016  

 Dl.Savu – supun atenției pct. 4 pe ordinea de zi Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata 

existenţei locuinţei, dlui Cimponeriu Marius Rafael,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris 

în C.F nr. 409482 Lugoj (C.F. vechi 78  nedef Tapia), nr. top 1185/b/53/1, în vederea construirii 

unei locuinţe proprietate personală. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 4/28.01.2016  

 Dl.Savu – supun atenției pct. 5 pe ordinea de zi Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata 

existenţei locuinţei, dlui Cîrpaci Cristinel - Nelu,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în 

C.F nr. 409484 Lugoj (C.F. vechi 67  nedef Tapia), nr. top 1185/b/42/1, în vederea construirii unei 

locuinţe proprietate personală. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 5/28.01.2016  

 Dl. Savu – supun atenției pct. 6 pe ordinea de zi Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata 

existenţei locuinţei, dlui Oţelariu Laurenţiu,  a unui teren în suprafaţă de 300 m.p.,  înscris în C.F 

nr. 409480 Lugoj (C.F. vechi 110  nedef Tapia), nr. top 1185/b/52/2, în vederea construirii unei 

locuinţe proprietate personală. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 6/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 7  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. 

 Dl.Savu - discuții? 

 Dl.Bădina – având în vedere că pe rolul Instanței de judecată  există o sesizare făcută de un 

grup de  consilieri, până la soluționarea acestei situații ne menținem poziția și anume, consilierii: 

Bădina, Barboni și  Savu nu participă la deliberări și nu își exprimă  votul, conform legislației în 

vigoare. Rog să se rețină aspectul: nu participăm la deliberări și exprimarea votului, nicidecum la 

dezbateri, că este voie sau nu să stai în sală. 

 Dl.Ambruș -  bugetul la  SC Meridian 22 SA este fondat pe niște propuneri și calcule 

făcute pentru anul 2016, la pct. 1  scrie:  Influențe suplimentare în anul 2016 asupra costurilor  

într-un procent de maxim 5% la achizițiile de la furnizori: utilități, energie electrică, materii prime. 

Energia electrică are  reducere de la 1 ianuarie de 5,22%, nu poate fi plus  5%  influențe la costuri, 

la fel și pentru combustibil, motorină și benzină prețul este în cădere nu poate fi plus 5%, acum 

este la minus 5% față de decembrie.  Totodată bugetul pe care îl solicită de la Primărie de 600 mii 

lei pentru transportul comun, nu este bine fondat atâta timp cât scade prețul. Am luat în discuție 

bugetul cu care ați venit să-l aprobăm, comparativ  anul 2015 cu 2016 care la rândul lui vine prins 

în bugetul mare, ce subvenții dăm noi spre Meridian. Există niște probleme pe care le ridic față de 

actele care le-au prezentat la aprobarea bugetului. Totodată există un Proces-verbal al Curții de 

Conturi, unde se specifică că pierderile sunt de 60%, dacă am lua prețurile pe care le dă Curtea de 

Conturi, Meridianul ar avea un venit extraordinar, ori nu văd niciun fel de investiție ca să putem 
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diminua pierderile de la Meridian. Ca atare grupul PNL este împotriva bugetului de la Meridian 

prezentat sub forma actuală. 

 Dl.Savu – aveți un amendament de făcut? 

 Dl.Ambruș - suntem împotrivă. 

 Dl.Savu - doriți lămuri din partea dlui director? 

 Dl.Groza – așa cum am mai spus acest buget este un buget previzionar, dl.cons. Ambruș 

are dreptate, prețul unui baril la petrol se îndreaptă  spre 28 dolari/baril, dar poate cineva să 

garanteze că va ajunge   până la sfârșitul anului? Pe un asemenea joc de bursă, la petrol noi nu ne 

putem baza. Un buget de venituri și cheltuieli se face pe o medie multianuală. Deasemenea la 

energie electrică prețul va scădea, dar cantitatea consumată de Meridian anul acesta va fi mult mai 

mare și cred că nici nu am prevăzut destul, având în vedere punerea  în funcțiune a Stației de 

Epurare Jabăr. Prețul pe care este subvenționat   transportul local este prevăzut la  600 mii lei. 

Vreua să vă spun că din 600 mii lei, anul trecut s-au cheltuit efectiv 590 mii lei. Dacă prețul este 

600 mii lei, asta nu înseamnă că se va deconta acestă sumă ci în funcție de prețul la piesele de 

schimb, carburanți, exact pe cheltuiala care a fost.Dacă aveți și alte întrebări suplimentare, vă rog 

să le adresați în scris și vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere. 

 Dl.Ambruș - în primul rând reducerea prețului la curentul electric este de la 1 ianuarie 

2016, nu că va apărea, prețul  barilului scade și  suma de 100 mii lei poate trece la investiții pentru 

anul viitor, nu trebuie să fie în mod deosebit în bugetul SC Meridian 22 SA și poi să facem o 

rectificare în luna iunie. Scopul nostru a tuturor este ca în anul 2016 să vedem cum gestionăm 

investițiile și să avem bani pentru investiții. Ca atare bugetul este  formulat în totalitate greșit. Tot 

acolo ținând cont de Stația de Epurare conform legii, pentru  că va  fi schimbul 2 și 3 nu poate 

rămâne un singur om acolo, discutăm de partea mecanică nu partea de tratare chimică. Poziția 

noastră este aceeași. 

 Dna Coțolan – dle președinte, pentru că acest subiect este generator de  discuții la nivelul 

Consiliului local și deoarece doresc ca fiecare dintre noi să voteze în funcția de propria  

convingere, vă propun să votăm în mod secret acest proiect de hotărâre, cu procedeul DA și NU, 

pe buletinele de vot. 

 Dl.Savu – supun spre aprobare amendamentul dnei cons. Coțolan. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

 Acest amendament nu a întrunit cvorumul necesar, întrunind  8 voturi pentru, 8 voturi 

împotrivă   dnii cons: Agache, Ambruș, Blidariu,  Ivan, Gaidoș,  Tech și dnele Corbeanu și Szucs. 

 Dl.Savu – supun la vot proiectul de hotărâre prin vot liber. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

 Acest proiect de hotărâre nu a întrunit cvorumul necesar, obținând 8 voturi pentru, 8 voturi 

împotrivă dnii cons: Agache, Ambruș, Blidariu,  Ivan, Gaidoș,  Tech și dnele Corbeanu și Szucs. 

 Dl.Primar – dl. Groza, convocați mâine Consiliul de administrație, Consiliul local este 

acționar majoritar, întrucât acționarul majoritar nu a votat bugetul, mergeți pe bugetul de anul 

trecut. 

 Dl.Groza – am înțeles.  

 Dl.Primar – mergem tot așa până când se va vota bugetul. 

 Dna Cimponeriu – în Consiliul de administrație cum s-a votat? 

            Dl.Primar – au votat și reprezentanții PNL și PDL, toți au votat. 

 Dl.Bădina – în Consiliul de administrație de la Meridian, pe care noi l-am împuternicit ca 

organ de conducere, sunt economiști care au trimis  spre aprobare un buget de venituri și 

cheltuieli, echilibrat și consolidat. 

 Dl.Ambruș - întrucât bugetul nostru este în ședință extraordinară în data de 1 februarie, dl. 

director poate să vină cu bugetul normal, în ședința de luni nu este interzis să se facă 

amendamente. 

 Dl.Primar – este ședință extraordinară, avem o ordine de zi propusă, nu se pot aduce 

amendamentul, în sensul de a modifica ordinea de zi. 
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 Dl.Ambruș - nu este vorba de un amendament privind modificarea ordinii de zi, dar la 

poziția  bugetului pentru  SC Meridian 22 SA, poate fi altă sumă. 

 Dl.Primar – nu este bugetul SC Meridian 22 SA  pe ordinea de  zi. 

 Dl.Bădina – este clar că este vorba de un punct de vedere al consilierilor PNL, unde ca 

practică există două aspecte: insolvență și TVA, asta se doreșete cu SC Meridian 22 SA. 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 8 pe ordinea de zi Aprobarea organigramei, a numărului de 

personal şi a statului de funcţii ale   S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj. 

 Comisiile au avizat favorabil.  

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

 Se aprobă cu 16 voturi, dnii cons. Bădina, Barboni și Savu nu și-au exprimat votul. 

  Se adoptă Hotărârea nr. 7/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției ptc. 9 pe ordinea d zi Aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Spitalului Municipal  „dr. Teodor Andrei” Lugoj. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi 

 Se adoptă Hotărârea nr. 8/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 10 pe ordinea de zi Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ de stat şi particular în municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2016 – 2017. 

 Comisiile au avizat favorabi. 

 Dl.Savu – discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Ațineri? 

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 9/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 11 pe ordinea de zi Aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare stradă în localitatea 

Măguri”. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

            Se adoptă Hotărârea nr. 10/28.01.2016 

            Dl.Savu – supun atenției pct. 12 pe ordinea de zi Aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţii „Refacere drumuri asfaltate, 

pavate, pietruite - Proiectare” . 

Comisiile au avizat favorabil.  

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

            Se adoptă Hotărârea nr. 11/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 13 pe ordinea de zi Aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţii „Revizuire – reactualizare 

documentaţie refacerea drumurilor asfaltate, pavate, pietruite în municipiul Lugoj”. 

 Comisiile au vizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

            Se adoptă Hotărârea nr. 12/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 14 pe ordinea de zi Aprobarea Proiectului Tehnic, a Caietelor 

de Sarcini, a Listelor cu cantităţile de lucrări şi  a Devizului General pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare teren minifotbal cu suprafaţă sintetică şi împrejmuire în Cartierul Ştrand” . 

 Comisiile au avizat favorabil.  

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

            Se adoptă Hotărârea nr. 13/28.01.2016 
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 Dl.Savu – supun atenției pct. 15 pe ordinea de zi Aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţii „Parcări și sistematizare Cartierul 

Cotu Mic zona blocurilor 2-3 și zona blocurilor 4-5-6-7-8”. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

            Se adoptă Hotărârea nr. 14/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 16  pe ordinea de zi Aprobarea Amenajamentului pastoral 

pentru pajiștile U.A.T. Lugoj, județul Timiș. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 15/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 17 pe ordinea de zi Aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj. 

Comisiile au vizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimiate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 16/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 18 pe ordinea de zi Aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 17/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 19 pe ordinea de zi Stabilirea tarifelor practicate de Serviciul 

public desfacere, pieţe, târguri şi oboare pentru anul 2016. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 18/28.01.2016 

 Dl.Savu – supun atenției pct. 20 pe ordinea de zi Aprobarea numărului maxim de 

autorizații taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi în municipiul Lugoj. 

 Comisiile au avizat favorabil. 

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

 Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 19/28.01.2016 

Dl.Savu – supun atenției pct. 21 pe ordinea de zi Alegerea Viceprimarului municipiului 

Lugoj. 

Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, Comisia învățământ, 

sănătate, familie, activități social-culturale, culte, protecția copiilor, tineret și sport, Comisia 

juridică de disciplină, muncă, protecție socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor 

omului și libertăților cetățenești, Comisia activități economico-financiare și administrarea 

patrimoniului, Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului au avizat 

favorabil, Comisia  agricultură, comerț, turism și servicii publice, nu a analizat materialul. 

Dl.Savu – vă rog să faceți propuneri. 

Dl.Ambruș - propun pe dl.Tech Alin. 

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

Se trece la vot secret.  

Dl.Bădina dă citire Procesului - verbal al Comisiei de validare a Consiliului local al 

municipiului Lugoj. Comisia  a analizat propunerile privind alegerea Viceprimarului municipiului 

Lugoj, în urma numărării voturilor s-au obținut următoarele rezultate: au fost exprimate un număr 
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de 19 voturi din care un număr de 18 voturi valabil exprimate și 1 vot nul. Dl.Galescu Cristian 

Pavel a obținut 11 voturi pentru, 7  voturi împotrivă; dl.Tech Alin a obținut 7 voturi pentru, 11 

voturi împotrivă. 

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

Împotrivă? Abțineri? 

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Dl.Savu – dle Viceprimar, felicitările noastre și vă rog să vă adresați Consiliului local. 

Dl.Galescu – mulțumesc dlui Primar și dlor consilieri pentru votul de încredere acordat,  vă 

asigur pe această cale atât pe dvs. dar și  pe toți cetățenii din oraș  că vin pe această funcție cu mult 

entuziasm  cu multă putere de muncă și voi depune tot efortul pentru binele acestui oraș. 

Se adoptă Hotărârea nr. 20/28.01.2016 

Dl.Savu – supun atenției pct. 22 pe ordinea de zi Aprobarea statului de funcţii al Direcției 

de asistență socială comunitară Lugoj. 

Comisiile au vizat favorabil. 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 21/28.01.2016 

Dl.Savu – supun atenției pct. 23 pe ordinea de zi Aprobarea Devizelor Generale actualizate 

pentru lucrările  rest de executat la obiectivele de investiții  „Reabilitarea sistemului de canalizare 

în municipiul Lugoj – Etapa I” ,  „Reablitarea alimentării cu apă în municipiul Lugoj” și „ Zona  

extindere sat Tapia – drumuri (străzi)”. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dl.Savu – discuții? 

Dl.Primar – legea ne obligă să revenim la TVA-ul de la 24% la 20%, ca atare a fost necesar 

să recalculăm partea de TVA, pentru a putea face plăți  în acest an. 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 22/28.01.2016 

Dl.Savu – supun atenției pct. 24 pe ordinea de zi Aprobarea înființării Serviciului public de 

salubrizare pentru activitățile de colectare – transport deșeuri municipale la nivelul județului 

Timiș, care va deservi unitățile administrativ – teritoriale din aria de operare a  județului Timiș - 

membre ale ADID Timiș, a Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune 

a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului 

Timiș, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public  de salubrizare din 

județul Timiș, a indicatorilor de performanță și a Documentației de atribuire pentru delegarea 

gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale Zona 0 

județul Timiș. 

Comisiile au avizat favorabil. 

Dl.Savu – discuții? 

Dl.Ambruș - la art. 3 din proiectul de hotărâre,  apare o sumă foarte exactă: 10.856.376 lei, 

dar șansele ca și Caietul de Sarcini să fie modificat la  5.000.000 lei care sunt ? Noi dăm avizul... 

Dl.Primar – noi ne-au propus această sumă, dar mai multe despre asta ne va spune dna 

Coțolan. 

Dl.Ambruș - am înțeles că este un singur Caiet de Sarcini pe tot județul. 

Dna Coțolan – există o prevedere legală, în momentul în care se lansează o licitație publică 

și se lansează o documentație de atribuire pentru achiziționarea unor servicii, lucrări sau produse, 

dacă ești o intreprindere mică sau mijlocie, dacă te încadrezi în categoria IMM-urilor, să poți să 

participi la această licitație și să depuni o declarație pe propria răspundere prin care  să afirmi că 

această firma  cu care  te prezinți  la licitație este o întreprindere mică sau mijlocie și atunci  

beneficiazi de o reducere a cifrei de afaceri pe care trebuie să o ai pentru ca să te califici la licitație  

cu 50%, la fel și pentru garanția de participare la licitație, precum și pentru garanția de bună 
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execuție a contractului respectiv în condițiile în care firma respectivă câștigă licitația, totul se 

reduce la jumătate. 

Dl.Ambruș - aveți dreptate, dar  jumătate nu este 5, este 5 și ceva. 

Dna Coțolan – rămâne la aprecierea celor care participă la licitație să aprecieze dacă se 

încadrează în  prevederea legală. 

Dl.Ambruș - poate merge și cu susținere, ideea este să participe la licitație. 

Dl.Bădina – se ia efectiv activitatea de colectare și transport menajer  nu și activitatea de 

măturat stradal, câini, etc. 

Dl.Primar – este prezent în sala de consiliu, dl. Ursu președintele ADID și d-na Mateescu 

manager de proiect. 

Dl.Ursu – dacă aveți întrebări? 

Dl.Ambruș - SC Salprest SA poate să participe la o cifră de afaceri pe 3 ani cu 6 mil.? 

Dl.Ursu – fiind IMM, da. 

Dna Coțolan – se ia media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani. 

Dl.Primar - știți că avem ca operator până în anul 2018 pe SC Salprest SA și nimeni nu va 

intreveni în Lugoj, dar Zona 0 nu cuprinde numai municipiul Lugoj, mai sunt  o serie de comune, 

cu  ca atare neparticiparea noastră ar însemna ca în anul 2018 să intervină alt operator care să aibă 

contract cu populația, să stabilească prețurile, iar noi să transformăm SC Salprest SA într-un 

serviciu al Primăriei fără să piardă personal pentru partea de salubrizare și celelalte. Ar fi greșit 

din partea noastră să nu încercăm să participăm la licitația care se organizează, pentru zona zero, 

mai ales că noi suntem la ca cea mai mică distanță de Ghizela și stație de transfer se fac numai 

pentru zonele îndepărtate. Noi ducem în fiecare zi tot ce colectăm de la populație la Ghizela, nu 

este un lucru simplu. Am cerut Consiliului local să fim de acord să participăm și noi la licitație și 

mulțumesc dlui Ursu și dnei Mateescu pentru prezență, poate câștigăm pentru Zona 0 și după 

licitație să operăm și în satele și comunele din jurul Lugojului. Aș vrea să vă spun că în momentul 

în care am avut groapa de gunoi, prețul era de 2 euro/to operarea, acum este între 11 – 13 euro. 

Vreau să vă spun că atât SC Salprest SA și SC Meridian 22 SA sunt pe plus, pentru că altfel este 

necesar să evaluăm managerii. 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 23/28.01.2016 

Dl.Savu – supun atenției pct. 25 pe ordinea de zi Aprobarea  participării S.C. Salprest S.A. 

Lugoj la licitația pentru atribuirea  delegării gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - 

transport, a deșeurilor municipale din Zona 0 a județului Timiș. 

Comisiile au avizat favorabil. 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 24/28.01.2016 

Dl.Savu – supun atenției pct. 26 pe ordinea de zi Prelungirea termenului prevăzut la art. 5 

din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 05.11.2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2016. 

Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, Comisia învățământ, 

sănătate, familie, activități social-culturale, culte, protecția copiilor, tineret și sport, Comisia 

juridică de disciplină, muncă, protecție socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor 

omului și libertăților cetățenești, Comisia activități economico-financiare și administrarea 

patrimoniului, Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului au avizat 

favorabil, Comisia  agricultură, comerț, turism și servicii publice, nu s-a întrunit în ședință. 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi. 

Se adoptă Hotărârea nr. 25/28.01.2016 
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Dl.Savu – supun atenției pct. II pe ordinea de zi Raportul de Audit al Performanței efectuat 

la SC Meridian 22 SA Lugoj de Camera de Conturi Timiș, înregistrat la Primăria municipiului 

Lugoj sub nr. 2.763 din 14.01.2016. Discuții? 

            Dl.Savu – supun atenției pct. III pe ordinea de zi  Diverse. 

            Dl.Savu – discuții? 

            Dl.Ambruș - ținând cont că se prelungște termenul  prevăzut la art. 5 din Anexa nr. 3 la 

HCL nr. 105 din 05.11.2015, până la ședința ordinară din luna februarie rog pe dl.Primar,  

executivul să ne dea o situație cu toate localurile care sunt, cu destinație cafenea sau restaurant 

dacă au avizele, ce clădiri au avut și dacă au primit hârtiile pentru  avizul până la data de 31 

martie. 

          O altă situație pentru ședința extraordinară privind aprobarea bugetului local pe anul 2016, 

din tot ce a fost în presă cu dezbaterea publică, dorim un material de prezentare din economiile 

rezultate  din anul 2015 care înseamnă sumele aprobate de către Consiliul local, sumele scoase la 

licitație, modul de atribuire  a achiziției și cât s-a plătit din suma scoasă la licitație. 

          Dl.Bădina – asta în termen de 30 de zile. 

          Dl.Primar – 30 de zile, așa prevede legea. 

          Dl.Ambruș - este vorba de achiziție dar  rugămintea mea era să primesc un răspuns în scris. 

          Nemaifiind discuţii dl.Savu  declară închise lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului local al 

municipiului Lugoj din data de 28.01.2016. 
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