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Subsemnatul Fabric Ladislau,consilier local al comunei Lugasu de Jos,ales pe listele
al candidatilor -UDSCR,la alegerile locale din 27 septemprie 2020, in acest raport
aduc la cunostinta activitatea mea pentru anul 2O21,,conform art.225 alin.2 nr
.57 /2OI9 privind Codul Administrativ ,cu completarile si modificarile ulterioare.

septembrie 2020 am fost ales consilier local al comunei Lugasu
De Jos ,cu un mandat de 4 ani ,acesta fiind si primul meu mandat.ln cadrul
Consiliului !-ocal fac parte din Comisia pentru progarame de dezvoltare
economica-sociala,buget,administrarea domeniului public si privat al comunei ,si
f-ornisia pentru cultura,activitati sportive si de agrement,turism,servicii si comert.
La alegerile din 27

n intervalul de timp de la depunera juramantului pana la sfarsitul anului 202I,am
participat la toate sedintele al Consiliului Local ,atat cele defasurate in primarie
cat si cele on-line .Actiunile realizate in cadrulConsiliului Local Lugasu De Jos au
f

fost urmatoanele:

- in vederea mentinerii unei bune legdturicu comunitatea care ne-a votat,

am

decis ca incepand cu primul trimestru al anului 2021, sa dau startul programului
de audiente si transparenta,conform CoduluiAdministariv consilierii au obligatia
sa acorde audienta cetatenilor cel putin odata pe

trimestru si sa'reprezinte in
cadrulConsiliului Local problemele ridicate de cetateni , avand [n vedere
contextul pandemic am creat o platforma online denumit,, Consilier Local UDSCR
Lugasu de Jos,, avand posibilitatea sa aduc la cunostinta pentru informare
proiectele care urmeazi si fie pe ordinea de zi a gedinfei Consiliului Local, sa am o
relatie comunicativa cu cetatenii care m[-au fost aduse la cunotin!5 diferite
probleme, idei 5i sugestii, solicitand sa fie supuse dezbaterii in cadrulConsiliului
Local pentru a fi gasite solutii in veilerea solutionarii acestora.

-

ceea ce priveste Hotararile Consiliului Local am votat favorabil pentru toate
proiectele de hotdrire ajunse in plenul sedinfelor Consiliului Local Lugasu de Jos,
pe care le.am considerat a fi corect propuse, respecta legislatia si procedurile in

vigoare si nu in ultimul rand, sa fie de folos intregii
comunitati pe care o reprezint.
ln situatia in care, ca urmare a studierii proiectelor
de hotarariam considerat ca
acestea nu respecta normele in vigoare sau nu sunt
oportune, am votat impotriva
sau m-am abtinut de la vot.ln cadrulsedintelor de
Consiliu mi-am adus aportul
prin interventii directe la dezbaterea pe proiectele
de pe ordinea de zi,si de
asemenea la punctul,,diverse,,am venit cu interventii
atat ih semnalarea unor.
cerinte al cetatenilor comunitatii cat si cu propunericoncrete pentru
inbunatatirea vietii social:economice ale lor.
Propunerile si interventiile mele au fost urmatoarele:
1'Avand in vedere ca in comuna locuiesc o comunitate
slovaca destul de mare am
facut propunerea de a introduce in statutul comunei Lugasu
de Jos evenimentulculturii
slovace,, fapt prin care sa adoptat in statut.
,,zilele

2"Amsolicitat un raportde activitate pentru asistati sociali si
am propussd
facd un program pentru acegtia, verificafisd respecte programulgi
sd fie

se

repartizali pe segmente.

3"Am solicitat reducerea privind taxa de drum pentru autovehicule
mai mare de
7,5t de la 150 de lei /autovehicul la 50 lei
-1,0Olei/luna:10O0lei/an
/zi
,fapt prin
care a fost aprobata in HCL.
4"Am facut sesizare si propuneri legat de strazile care nu sunt
asfaltate sa se faca
o pietruire,o parte din strazi sa facut restul sunt in curs

de executie,care
binenteles voiopta ca aceste strazi sa fie asfaltate dupa
finalizarea introducerii
retelei de apa si canalizare.

5"Am propus infiintarea unor piete agroalimentare in satele
din comuna,avand
posibilitatea ca producatorii locali sa-si vanda produsele,fapt
prin care acesta

sugestie este pusa spre analiza.

6..Am facut sesizare a se lua masuri privind curatenia
,decolamtarea
sa ntu rilor,ta ierea vegetatie pe d ru mu rile pu
blice,cu rata rea
locu

agrement/piknik in zonele de deal si padureaflate in prorietatea
primariei,curatarea pasunilor,si sanctionarea drastica
spatiile neamenajate.

rilor de

aruncarea gunoaielor in

7..4m propus modificarea planului urbanistic general pentru zona Termezeu din
Com.Lugasu de Jos a se introduce in intravilan care va avea efect in viitor ca zona
turistica ,in acest sens am obtinut votul consultativ din partea consilierilor.
8..Am facut sesizare sa se ia masuri ca primaria sa trimita notificare comlpaniei
de telefonie rom telecom ,legat de stalpii aflati in custodia rom telecom doarece
sunt vechi si degradati iar cablajul de pe stalpi obturaza accesul pe unele strazi
cat si accesul in incinta locuintelor ,fapt prin care pana in prezent stalpii sunt in
aceiasi postura

9.'Am solicitat decontarea retelei de apa pe o distanta de 400 m coloana
principala care a fost suportata de catre locuitorii din acea zona,in urma discutilor
pe acesta tema domnul Primar arata ca este de acord daca se gaseste o forma
legala
10..1n urma deplasarilor prin comuna am constatat locuinte care au drum de
acces grad de dificulte mare,am propussa mergem in teren pentru a gasi solutii
de reabilitare acestor drumuri deoarece in caz de situatii de urgenta nu este
acces,in urma discutiilor domnul primar arata ca va analiza acele drumuridaca

figureaza ca drum public urmand apoi se se faca reabilitarea lor

11..Am venit cu propunerea domnuluiprimar cat si colegilor consilieri sa facem
deplasari inpreuna prin comuna sa vedem cu ce probleme se confrunta
cetatenii si care investitii sunt rnai oportune pentru comunitate.
Poate nu am reusit intodeauna sa aduc in dezbateretoate problemele dorite de
cetateni,dar cele care au fost ridicate in cadrul discutiilor cu acestia le-am supus
atentiei Consiliului Local si Executivului.

Pentru anul2O22voiopta pt a atinge cateva obiective foarte importante
oprtune cum ar fii:

si

- arendarea prin cesiune sau achizitie unuiteren pentru construirea unei
biserici
catolice

-finalizare reteaua de canalizare si extindrea retelelor de apa
- reabilitare asfaltare a drumurilor in zona Termezeu
,cat si in Lugasu de
Jos,Lugasu deSus si Urvind

-infiintarea de piete agroalimentare care le-am propus spre analiza in anul
precedent
- obaza de agrement care sa includa un teren de tenis, teren sintetic,un mini
parc pentru copiisi un loc de joaca

-atragerea de investitori in comuna pentru a creia locuri de-inunaca

Sper ca in continuare printr-o colaborare buna cu

consilierii,primaru[,viceprimarulcomunei si a tuturor factorilor cu atributii la
nivel localsa nu dezamagesc pe cei caresi-au pus increderea ir; mine!

Consilier locat,

