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RAPORT DE ACTIVITATE

Subs{rfnatul Brindusoni Emil Liviu, in calitate de consilier local independent, in
temeiul Legiilrlr. 215 din anul 2001 cu privire la administratia publica locala republicata, cu
modificarile mpletarile ulterioare si a Legii 393 din anul 2004, privind Statutul alesilor
locali, prezintH.aportul de activitate pe anul 2016, prin prisma caruia doresc sa aduc la
cunostinta activitatea de consilier local desfasurata in Consiliul Local al Municipiului Lugoj, in
perioada iunie - decembrie 2016.

ln urma Hotararii nr. 2124.06.2016 am fost validat in calitatea de consilier local
independent, castigata la Alegerile Locale din 5 iunie 2016, mandatul de consilier local fiind
validat in cadrul sedintei din data de 24.06.2016, cand am depus juramantul de a respecta
Constitutia si legile tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea si priceperea
mea, spre binele cetatenilor Municipiului Lugoj.

ln urma Hotaririi nr. 6/30.06 .2016 am fost ales sa fac parte din Comisia
agricultura,comert, turism si servicii publice. ln cadrul primei sedinte de comisie am fost ales
secretarul comisiei, functie pe care o ocup si in prezent. Exceptand Comisia agricultura,
comert, turism si servicii publice a Consiliului Local Municipal Lugoj si Coryisia de concurs
pentru ocuparea functiei de director/director adjunct a Scolii Gimnaziale de Muzica ,,Filaret
Barbu" Lugoj, nu am facut parte din nicio alta Comisie sau Consiliu de Administratie. ln
perioada iunie - decembrie 2016 am fost prezent la toate sedintele ordinare si extraordinare
ale Consiliului Local Municipal Lugoj si la toate sedintele Comisiei agricultura,comert, turism
si servicii publice.

Prezenta la sedintele de plen sunt redate in tabelul urmator::

SEDINTE ALE CONSILIULUI LOCAL
MUNICIPAL LUGOJ 2016

ORDINARE EXTRAORDINARE
NR.

CRT.
1

DATA PREZENTA
NR.

CRT,
1

DATA PREZENTA

14 iulie Da 30 iunie Da

2 31 auqust Da 2 28 iulie Da

3 29 septembrie Da 3 08 septembrie Da

4 27 octombrie Da 4 21 septembrie Da

5 17 noiembrie Da 5 05 decembrie Da

6 28 decembrie Da
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ln cadrul sedintelor ordinare si extraordinare intrunite de Consiliul Local al Municipiului
Lugoj, am luat parte si am votat la aproape toate proiectele de hotarare expuse. Vizand
interesul cetateanului, am avut si abtineri sau am votat impotriva mai multor proiecte de
hotarare Am incercat sa identific nevoile orasului, prioritatile, problemele cu care se
confrunta cetatenii, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunostinta
executivului si am propus rezolvarea lor.

ln anul 2016 am participat la toate sedintele din cadrul comisiei de specialitate din care
am facut si fac parte. Pentru fiecare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului Local
Municipal Lugoj am luat la cunostinta ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de
hotarare propuse, procesele verbale de sedinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut
problemele supuse avizarii, solicitand in anumite situatii, explicatii si detalii de la factorii
responsabili din cadrul Primariei Municipiului Lugoj sau initiatorilor de proiecte de hotarare.
Tot in cadrul comisiei din care fac parte am avizat favorabil majoritatea proiectelor, insa au
fost si situatii in care avizul dat a fost unul negativ, deoarece unele proiecte ori nu erau
insotite de toata documentatia ori nu respectau legislatia in vigoare. ln toata aceasta
perioada am luat cuvantul si am avut interventii care au vizat probleme de un real interes
pentru cetateni si pentru municipiul Lugoj.

ln luarile de cuvant pe care le-am avut atat in plen cat si in comisii arh incercat sa
sensibilizez membrii autoritatii deliberative si executivul primariei cu privire la necesitatea
respectarii prevederilor legale intrucat, din pacate, am constatat in frecvente situatii ca se
incearca (si de cele mai multe ori se reuseste) promovarea unor hotarari de consiliu care nu
respecta legislatia. Astfel,

- in cadrul Sedintei din 30.06.2016 am solicitat mutarea evenimentelor organizate in
centrul municipiului, la Piata de vechituri (Ocska).

Deoarece Centrul istoric este in continuare un loc al festivalurilor si al petrecerilor stropite cu
bere si mititei si insotite de multa galagie si mizerie, iar executivul nu are sau nu vrea sa
gaseasca o solutie pentru mutarea acestor evenimente din centrul orasului, am propus in
sedinta Consiliului Local din luna iunie 2016, organizarea in viitor a acestora la Piata de
vechituri, asta dupa ce zona va modernizata si va exista o platforma betonata de peste 8000
de metri patrati. Spatiul dotat la standarde europene, asa cum arata proiectul executivului, ar
putea sa gazduiasca evenimentele organizate in prezent in centrul orasului, mai ales ca
spatiul este mult mai mare decat cel de pe Platoul Casei de Cultura a Sindicatelor. ln acest
fel, s-ar evita disconfortul de care au parte lugojenii, care sunt nevoiti sa suporte galagia si
mirosurile neplacute, in plin centru si in zona istorica a orasului. Propunerea a ramas sa fie
discutata dupa finalizarea obiectivului de investitii ,,Amenajare Obor in Municipiul Lugoj".

- in cadrul Sedintei din 14.07.2016am adus un amendament cu titlul "Reabilitarea
podului de fier un simbol al Lugojului", prin care am solicitat includerea acestei
investitii in cadrul "Strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj" pentru perioada 2016

- 2020.

Reabilitarea Podului de Fier, construit in anul 1902, nu a fost cuprinsa de executiv in
"Strategia de dezvoltare a municipiului Lugoj" pentru perioada 2016 -2020, motiv pentru
care am solicitat ca acest obiectiv de investii sa fie inclus in document, la obiectivul strategic
nr. 1 - Proiecte prioritare. ,Amendamentul pe care l-am propus a intrunit 3 voturi pentru, - d[.

Anghel, dl.Martinescu si Brindusoni si 16 abtineri ale consilierilor PSD, ALDE, PNL si PMP -

dl. Galescu, dl. Craciunescu, dna Bondoc, dna Grozav, dl. Barboni, dl. Savu, dl. Hanes, dl.

Dragan, dl. Ban, dl. Baboniu, dna Tyukodi, dl. Cornean, dl. Masnita, dl. Ambrus, dl. Blidariu
si dl Agache, astfel ca propunerea nu a fost aprobata.



- in luna iulie 2016 am convocat alaturi de consilierii locali dl. Agache, dl. Ambrus, dl.,
dl. Blidariu, dl.Cornean si dl. Martinescu, o sedinta extraordinara, avand pe ordinea de
zi Proiectul de hotarare privind aprobarea actiunii "Dezinsectia in Municipiul Lugoj".
.l

Considerand castropirea aviochimica, derulata de executiv, nu este eficienta daca nu este
insotita si de lucrari la nivelul solului, am propus convocarea unei sedinte extraordinare a
Consiliului Local, in care sa fie aprobata finantarea unei actiuni mai ample de dezinsectie,
care sa cuprinda stopiri in toate parcurile si in zonele in care vegetatia abunda, mai ales ca
cetatenii se plang de faptul ca in aceste zone sunt sifoarte multi pureci. Mai mult, faptul ca in
2016 nu s-a reusit cosirea intregii suprafete verzi a Lugojului, era necesar ca foarte rapid sa
fie angajata o actiune ampla, atat in parcuri si zone virane, unde exista cladiri prasite de
proprietari si de primarie, precum fostele centrale termice din cartierele Micro 4, Cotu Mic si
Micro 3, care sunt adevarate focare de infectie, cat si pe malurile raului Timis si in subsolurile
tuturor blocurilor. Chiar daca legal acesta ar fi obligatia asociatiilor de proprietari nu era
interzis ca cei din conducerea orasului sa aprobe si sa finanteze o astfel de actiune. Acest
demers se impunea mai mult decat oricand, fiindca tot mai mult s-a evidentiat un potential
pericol privind infectarea cu virusul Zika. Pentru acesta actiune au fost gasite si resursele
finaciare in bugetul local, fiindca exista o suma disponibila de 100 de mii de lei, provenita din
impozitele pe teren ale persoanelor fizice sijuridice, astfel ca jumatate din.acesti bani ar fi
putut fifolositi pentru aceasta ampla actiune. Sedinta extraordinara in care urma sa fie
aprobat acest proiect de Hotarire nu a putut fi constituita din lipsa cvorumului, deoarece au
lipsit 14 consilierii locali ai PSD, ALDE si PMP - dl. Galescu, dl. Craciunescu, dna Bondoc,
dna Grozav, dl. Barboni, dl. Savu, dl. Hanes, dl. Dragan, dl. Ban, dl. Baboniu, dna Tyukodi,
dl. Cornean, dl. Masnita, dl. Ambrus.

- in sedinta din 31 .08.2016 am votat impotriva Proiectului de hotarare privind aprobarea
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.l.) pentru obiectivul de
investitii ,,Amenajarea sediului Directiei de asistenta sociala comunitara in cladirea
situata pe str. Banatului nr. 8 A si refacere fatada principala".

Am votat impotriva cheltuirii banilor publici pentru noi investitii costisitoare, cum ar fi
reabilitarea unui corp de cladire a fostei cazarmi de pe strada Banatului, deoarece am
considerat ca aceasta investitie nu este imperios necesara, mai ales ca in municipiul Lugoj
exista investitii nefinalizate si abandonate, cum ar fi Blocul MApN cu 48 de apartamente,
Gradinita din Balta Lata, infrastructura in cartierul Mondial Bocsei, Baza de Agrement Strand
si BazinulAcoperit - Centrul SPA si altele. Poiectul a fost aprobat cu 16 voturi pentru -
dl.Agache Mihai, dl.Ambrus loan, dl.Baboniu Marius - Cornel, dl. Ban Gheorghe, dl.Barboni
loan, dl.Blidariu Bogdan - Stefan, dl. Galescu Cristian, dna Bondoc Doris - Daiana,
dl.Cornean Cristian - Dorinel, dl.Craciunescu losif, dl.Dragan Marcel, dna Opris Gerlinde,
dl.Hanes loan, dl.Masnita Fedor , dl.Savu Constantin si dna Tyukodi Oana - Sorina.

- am fost co-initiator al proiectului ,,Suspendarea operatiunilor de facturare a apei
meteorice in Municipiul Lugoj, incepand cu data de 1 octombrie 2016, deoarece
coeficientii din metoda de calcul se aplica empiric unor suprafete, despre care se
spune ca ar fi fost declarate de catre proprietari, in baza unei anexe in care
proprietarul semneaza o anumita suprafata si modalitatea in care este acoperita acea
suprafata. Toata argumentatia eludeaza calcul tehnic standard transmis de catre
autoritatea nationala. Cel mai grav este faptul ca aceasta norma nu are la baza o
aprobare a Consiliului Local, asa cum prevede contractul cadru de furnizare a

serviciilor de apa si canalizare. Aceasta trebuie sa fie cunoscuta de catre cetatenii
Lugojului si trebuie aprobata de catre Consiliul Local, dupa organizarea unei dezbateri



publice, mai ales ca nu exista nicio reglementare legala in Romania care sa oblige
administratiile locale sa incaseze aceasta taxa. Propunerea nu a intrunit cvorumul
necesar pentru a intra pe ordinea de zi a sedintei, obtinand 6 voturi pentru -

dl.Agache, dl.Ambrus, dl.Anghel, dl.Blidariu, dl.Martinescu si Brindusoni si 12 abtineri -
dhii consilieri: Baboniu, Ban, Barboni, Bondoc, Craciunescu, Dragan, Hanes, Galescu,
Masnita, Opris, Savu, Tyukodi.

in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Lugoj din 21

septembrie 2016, am fost desemnat sa'fac parte din Comisia de concurs pentru
ocuparea functiei de director/director adjunct a Scolii Gimnaziale de Muzica ,,Filaret
Barbu" Lugoj.

ln sedinta ordinara din 29. 09.2016 am votat impotriva Proiectelor de hotarare privind

vanzarea unor terenuri aferente constructiilor dobandite prin cumparare in temeiul
Legii nr. 11211995, deoarece am considerat ca pretul de vanzare este subevaluat in
raport cu preturile pietei imobiliare din Municipiul Lugoj, precum si a Proiectului privind

concesionarea directa a unui teren situat in municipiul Lugoj

in sedinta ordinara din 27 octombrie, am votat impotriva Proiectelor de hotarare privind
vanzarea unor terenuri aferente constructiilor dobandite prin cumparare in temeiul
Legii nr. 11211995, deoarece am considerat ca pretul de vanzare este subevaluat in
raport cu preturile pietei imobiliare din Municipiul Lugoj si impotriva ActuluiAditional nr.

8 la contractul de concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Lugoj, pe

motiv ca procesul privind aplicarea contractului de concesiune a iluminatului public
incheiat intre Municipiul Lugoj si Asociatia S.C. ELBA & S.C. AEM S.A se afla pe rolul
instantelor j udecatoresti.

Am fost co-initiator al Proiectului de hatarare privind "Aprobarea participarii
Municipiului Lugoj la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care
utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice
de incalzire, beneficiari unitati administrativ - teritoriale, institutii publice si unitati de
cult"

Am considerat ca executivul trebuie sa aiba si altfel de abordari atunci cand se pot

accesa fonduri nerambursabile cum au fost cele incluse in programul CASA VERDE
CLASIC 2016, ceea ce inseamna fonduri de la Ministerul Mediului, fonduri care
asigurau 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru situatia in care se inlocuia
sistemul clasic de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara, geotermala,
eoliana, etc. Desi de aceste sisteme de incalzire ar fi putut beneficia Spitalul
Municipal, Centrul pentru Persoane Varstnice "Sf. Nicolae", scolile, gradinitele si toate
celelalte institutii aflate in subordinea Consiliului Local, proiectul nu a fost finalizat
deoarece Primaria nu s-a incadrat in termenul legal de depunere a dosarelor de
finantare.

in cadrul sedintei ordinare din 17 noiembrie 2016, am votat impotriva majorarii costului

mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilorl reprezentantilor legali pentru copiii
care frecventeaza cresele din subordinea Directiei de asistenta sociala comunitara in

anul scolar 2016 - 2017 si impotriva Proiectului privind Declansarea procedurii de

selectie la S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj si S.C. Salprest S.A. Lugoj, pe considerentul
ca aceste procedura nu respecta prevederile legale, motiv pentru care m-am si retras

de la sedinta Consiliului Local.

ln cadrul sedintei extraordinare din 5 decembrie 2016, am votat impotriva Aprobararii
scrisorii de asteptari in procedura selectiei Consiliilor de Administratie ale S.C.



Salprest S. A Lugoj si S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj , pe motiv ca procedura nu
respecta legislatia in vigoare si am avut o interpelare la dl. Primar, in legatura cu faptul
ca central termica de la Muzeul de lstorie a fost mutata in plina iarna in cladirea
P;imariei Municipiului, situatie in care exponatele de la Muzeu se afla in situatia de a fi
dbteriorate grav, lucru care ulterior s-a si intamplat.

- la sedinta ordinara din 28 decembrie 2016 m-am abtinut la votul privind aprobarea
Planului de Mobilitate Urbana a Municipiului Lugoj deoarece, in urma Dezbaterii
publice am constatat ca o serie de investitii sunt prezentate in mai multe variante,
desi in Planul Urbanistic General, exista o singura varianta, nu apare relocarea
operatorului de transport in comun, MERIDIAN 22 si a operatorului de salubritate
SALPREST SA, in afara municipiului, asa cum ar fi normal si civilizat, nu a fost luata in
considerare varianta Sud a soselei de centura a Lugojului, nu a fost inclusa nicio
varianta de transport electric, care dupa aprecierea specialistilor prezenti la
Dezbaterea publica, este mai ieftina decat mijloacele de transport in comun actuale.
M-am abtinut la votul privind Aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016,
deoarece initiatorul nu a tinut cont de Legea nr.27312006, care prevede: ,,Daca legea
bugetului de Stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inaintea de expirarea
exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetele anului precedent pana la
aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli, neputand depasi de regula 1/12
din prevederile bugetelor anului precedent".

Totodata, in baza prevederilor art.S1 ,alin.(1) si (2) din Legea 21512001 a Administratiei
Publice locale si Legea 54412001 privind liberal acces la informatiile de interes public, am
solicitat documente privind concesionarea domeniului public catre comerciantii care vin la
Lugoj, cu ocazia diverselor evenimente organizate in centrul municipiului, situatia de lucrari la
Statia de epurare, care nu functioneaza desi s-au cheltuit 5 milioane de euro, situatia
iluminatului public si stadiul procesului privind prejudiciului stabilit de Curtea de Conturi,
analiticul platilor efectuate din sumele provenite de la Bugetul local si din alte venituri proprii
ale Casei de Cultura a Municipiului si situatia lucrarilor la Strandul Municipal si la Bazinul
Acoperit, documente care arata clar ca executivul a incalcat legea. Din acest motiv, o parte a
acestor documente urmeaza a fi transmise pentru verificare unor institutii abilitate.

De asemenea, in calitate de consilier local, am participat la o serie de intalniri, actiuni,
manifestari cu caracter social, economic, cultural, religios si educativ, desfasurate pe raza
municipiului Lugoj si la Dezbaterile publice organizate de Primaria Lugoj. Precizez ca deseori
am fost contactat telefonic si prin celelalte sisteme de comunicare electronica, situatii in care
am raspuns eficient in raport cu solicitarile si sesizarile primite de la cetateni. Totodata, am
organizat conferinte de presa si am comun.icat cu mass-media problemele de interes ale
comunitatii si cele privind activitatea de consilier, raspunzand prompt cu declaratii punctuale
pe diverse probleme.

Lugoj,
15.01 .201?

lntocmit,
Brindusoni Emi


