
 

 

 

 

 

 

Dezbatere publică organizată  la iniţiativa Primarului Municipiului Lugoj cu 

tema: „Stabilirea tarifelor practicate de Serviciul public desfacere, piețe, târguri 

și oboare pentru anul 2016” 

 

                   Desfăşurată azi  26.01.2016 

 

 

 

 

 
 Participă: dl.Primar ing. Francisc Constantin Boldea, d-nii cons locali: Crăciunescu Iosif, 

Savu Constantin, Barboni Ioan, Bădina Nicu. La şedinţă mai sunt prezente alte persoane din cadrul 

Primăriei,  cetăţeni din municipiul Lugoj şi mass – media locală.  

 

 

 Dl.Primar – avem propus azi spre discuție, Dezbaterea publică cu tema „Stabilirea tarifelor 

practicate de Serviciul public desfacere, piețe, târguri și oboare pentru anul 2016”. Proiectul de 

hotărâre privind stabilirea acestor tarife, va fi supus aprobării Consiliului local al municipiului Lugoj. 

Aș vrea să vă spun că față de ceea ce a fost,  am propus unele  modificări   

- la pui de o zi, până acum  conform  hotărârii de consiliu, trebuia plătit 1 leu/cap 

pui/zi, acum propunerea este este 5 lei/mp și poate avea 100 pui. 

Trebuie să vă spun că în anul 2013 încasările din piață erau de 2,4 miliarde lei, acum de când 

am dat în folosință piața nouă, avem 4,7 miliarde lei/an. 

Dl.Martinescu – s-a schimbat și șeful de la piață. 

Dl.Primar – da,  o perioadă, dar acum s-a revenit. Vreau să vă spun că a crescut interesul 

vânzătorului, pentru că are contract pe 1 an, poate depozita marfa în masă ceea ce este un lucru bun. 

Acolo s-a modificat de la 3 lei masă/zi la 5 lei/masă/zi. 

- la piețele volante care există prin oraș, și în obor a fost 3 lei/mp/zi acum propunem 5 

lei/mp/zi tocmai pentru că plătim foarte mult pentru salubrizarea în zonă. În rest 

prețurile nu s-au modificat. Era necesar să schimbăm tarifele la pui. Există persoane 

care vând volant prin Cotul Mic și alte zone iar în urma lor  rămâne mizerie și nimeni 

nu curăță. Spre bucuria noastră  la Cinematograf nu se face mizerie, este un lucru bun 

și cu mesele din piață pentru că fiecare depozitează marfa rămasă și nu se face  

mizerie. 

 Dl.Primar – dacă sunt întrebări? 

 Dl.Brândușoni - există posibilitatea ca în anul 2013 să fi fost un număr mai mare de 

comercianți în piață dar care au achitat o sumă mai mică,  asta vizavi de dublarea sumei. Numărul de 

comercianți este același,  este mai mare sau mai mic? 

 Dl.Primar – de 20 de ani s-a încasat între 2 și 7 mil. lei în fiecare zi de marți, dar de când am 

schimbat modul de lucru și colaborăm cu Poliția locală, lucrurile s-au schimbat. Acum  nu există 

săptămână în care să nu încasăm între 19 și 26 mil. 

 Dl.Brândușoni – credeți că acest lucru s-a întâmplat și în Piața agroalimentară, erau  mulți și 

plăteau mai puțin și acum sunt  puțini și plătesc mai mult? 

 Dl.Bădina – a crescut numărul de mese contractate. 

 Dl.Primar – așa este, dar înainte era 2 mp/masă, acum este 1 mp/masă și  faptul că Poliția 

locală, este prezentă atât în Piața agroalimentară cât și în Obor a schimbat lucrurile, fiecare plătește 

așa cum este legal. 



 

 

 

 

 

       Dl.Brândușoni – Poliția locală păzește investiția de la Ștrand, au un post acolo. 

 Dl.Primar – așa este. 

 Dl.Brândușoni – este o investiție nefinalizată. 

 Dl.Primar – este suspendat contractul la Ștrand. 

 Dl.Martinescu – nu este obligația constructorului să păzească investiția până la finalizare? Eu 

așa știu din legislație. 

 Dl.Primar – este în proces. 

 Dl.Bădina – este vorba de domeniul public, acolo avem și clădirea fostului restaurant din 

Ștrand. 

 Dl.Primar – dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc tuturor pentru participare. 

 

 

 

 

 

 

     ÎNTOCMIT 

                                              Tomoș Marcela 


