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Subsemnatul, Ludu Aurel Cristian, consilier loca! PSD, ales în cadrul Consiliului Local 
Făgăraş, în urma rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în conformitate cu art. 
225 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, prezint următorul Raport de 
Activitate pentru perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021.

începutul mandatului a presupus în mare parte înţelegerea modului de organizare a 
Administraţiei Publice şi preluarea responsabilităţilor specifice unui consilier local. Astfel ca, 
fac parte din patru comisii, respectiv, două comisii de specialitate:

1. Comisia pentru administraţia publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

2. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură.

3. Comisia de circulaţie

4. Comisia Locală de Ordine Publică

în cadrul comisiilor de specialitate am iniţiat multiple interpelări privind raportul de 
activitate al anumitor servicii, precum şi în şedinţele ordinare sau în A.G.A, pe tema bugetului şi 
a raportului de activitate al diverselor instituţii. O parte dintre acestea au fost:

• S.C. Salco Serv. S.A. - am cerut justificarea creşterii costurilor către populaţie şi 
modalitatea de calcul, modul de stabilire a tarifului conf. Ordinului 109/2007 ANRSC, 
notele justificative şi fişele de fundamentare care au stat la baza creşterii preţului conform 
art.26 alin 1 lit b şi alin 5, respectarea prevederilor legislative, evaluarea opţiunilor 
tehnice propuse cu avantajele si dezavantajele implementării procesului de colectare 
“ în saci agăţaţi pe stâlpi tip cuier”.
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Conform fişei de fundamentare pusă la dispoziţie de către Salco Serv şi în oglindă cu f  şa 
de fundamentare şi a calculelor iniţiate de către mine şi a echipei PSD, a reieşit faptul că preţul 
corect era cel de 9 lei pers/luna, tarif aferent anului 2020. Pentru a avea un impact cât mai mic 
asupra veniturilor populaţiei, precum şi un tarif echitabil corelat cu calitatea şi cantitatea 
serviciului prestat dar şi a gradului de suportabilitate al populaţiei, am cerut subvenţionarea 
diferenţei costurilor de la 9 lei, la respectiv 16 lei, de la Bugetul Local, conform prevederilor 
legale.

In cadrul şedinţei am cerut verbal un amendament prin care copiii cu vârstă de până la 1 an, 
persoanele cu handicap grav, veteranii de război, să fie exceptaţi de la plata conform O.M.F.F.S 
şi O.M.S.P. nr 762/1992/2007 , iar pentru locuinţele în care există mai mult de 5 persoane sa se 
mai adauge doar o persoană la plata taxei de salubritate, amendament care nu a trecut la vot.

De aceea, am votat împotriva creşterii preţului la taxa de salubritate!

• Termoficare S.A. - am cerut să ne fie prezintat planul de dezvoltare al instituţiei.

• S.C. Pieţe, Târguri si Oboare - am cerut planul de dezvoltare, bilanţul contabil, auditul.

înfiinţarea Serviciul Public pentru Administrarea şi Exploatarea Pieţei 
Agroalimentare, Târguri, Pieţe şi Oboare - împreună cu colegii mei am depus un 
amendament de amânare până la şedinţa ordinară, deoarece iniţiatorul (primarul) NU a 
îndeplinit actul de legalitate conform Legii 52/2003 Cap II art 7 alin (2), care spune 
că: trebuie să treacă 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea la vot.

• Parcul Industrial Făgăraş -  am evaluat raportul de activitate prezentat

• Bugetele rectificate - am avut multiple interpelări legate de acurateţea datelor, de 
înţelegerea unor cheltuieli şi a motivului pentru care există diferenţe.

• Evaluarea activităţii Poliţiei locale -  am cerut ca în următoarele rapoarte să se 
prezinte care sunt efectele acestei activitati prin urmărirea şi raportarea indicatorilor de 
performanţă (reducerea numărului de construcţii ilegale, a numărului infracţiunilor, a 
şantierelor care nu respectă normele, etc)

• în cadrul Comisiei de Ordine şi Siguranţă Publică, am analizat şi aprobat cadrul 
legislativ şi situaţia operativă din teritoriu, dispozitivele şi misiunile din zonele de 
responsabilitate.

• în cadrul Comisiei de Circulaţie, am avut multiple interpeleri şi amendamente:

• Solicitarea nr.54.791/04.07.2019 privind adresa Asociaţiei de Proprietari nr. 5, Vasile 
Alecsandri în care am introdus amendamentul cu aprobarea limitatorului de viteză. Acord 
favorabil, amendament realizat şi materializat!

• Solicitarea din 08.03.2021 la Diverse, iniţiator Ludu A. Cristian, privind trasarea 
marcajelor de circulaţie “Oprirea interzisă” pe carosabil în Str Stejarului.



• Solicitarea nr. 39503/03.06.2021, discutată la şedinţa comisiei din data de 14.07.2021 cu 
nr. de înregistrare 44534, privind proiectul pilot înaintat de consilierul local Ludu A. Cristian, 
respectiv “Suplimentarea trecerilor de pietoni din proximitatea unităţilor de învăţământ şi a 
locurilor cu risc ridicat de accidente”, cum ar fi pe str. Teiului la C.N Radu Negru şi pe str. 
Stejarului intersecţia cu str Teiului. Solicitarea a fost AMÂNATĂ pe motiv că NU A FOST 
PRIMIT RĂSPUNS DE LA PROIECTANT!

■ A doua solicitare, referitor la acelaşi proiect pilot, a fost pe ordinea de zi a Comisiei de 
Circulaţie din data de 16.08.2021 cu nr. de înregistrare 47.749 lapct nr. 3. Solicitarea nr. 
39503/03.06.2021 privind proiectul pilot înaintat de consilier local Ludu A. Cristian, 
“Suplimentarea trecerilor de pietoni din proximitatea unităţilor de învăţământ şi a locurilor cu 
risc ridicat de accidente”, A FOST AMANATĂ pt a doua oară cu acelaşi motiv: NU S-A 
PRIMIT RĂSPUNS DE LA PROIECTANT! Menţionez ca am depus o sesizare, cerere pe 
data de 03.08.2021 in baza Legii 544/2021 unde ceream explicaţii cu privire la proiect, iar ca 
sa vin in sprijinul compartimentelor de specialitate am ataşat si un proiect deja realizat de 
către un PROIECTANT autorizat.

Am cerut explicaţii dar am rămas fără răspuns! Atât primarul cât şi ceilalţi participanţi la 
şedinţa au ridicat din umeri. Incompetenţa, rea-credinţă, sabotaj, dictatură administrativă? Va 
las pe dvs. să trageţi concluziile.

Astfel că, în data de 25.08.2021 am făcut o cererc/sesizare către Primăria Mun. Făgăraş, 
înregistrată cu nr. 49079, în care am cerut să fie puse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din luna următoare, în conformitate cu art. 136 alin 9 din Codul Administrativ, proiectele 
pe care le-am iniţiat, procedura pe care o tergiversează prin diferite tertipuri.

• A treia solicitare cu privire proiectul pilot “Suprainaltarea trecerilor de pietoni din 
proximitatea unităţilor de învăţământ şi a locurilor cu risc ridicat de accidente” a avut acelaşi 
răspuns: NU S-A PRIMIT RĂSPUNS DE LA PROIECTANT!!!!!

Termenul de implementare este de maxim 30 de zile, conform art. 136 din Codul 
Administrativ.

în cadrul şedinţei am avut o interpelare la adresa primarului si a responsabilului cu 
contactarea proiectantului, respectiv dl. Bica, întrebându-i politicos dacă există un sinşur 
proiectant în această tară si dacă “acelt( proiectant a reuşit să îşi termine facultatea. Va las pe 
dvs. să traşeti concluziile.

Pe parcursul anului 2021 am initiat trei Proiecte de Hotarare:

1. Proiect pilot -  “ Suprainaltarea trecerilor de pietoni din proximitatea unităţilor de învăţământ 
şi a locurilor cu risc ridicat de accidente”, înregistrat sub nr 39503 din data de 03.06.2021 -  
AMANAT de trei ori (nu a fost pus pe ordinea de zi NICIODATĂ, deşi am depus o sesizare 
in data de 25.08.2021 cu nr. de 'înregistrare 49079 unde am cerut insistent introducerea 
proiectului pe ordinea de zi din luna septembrie).



2. P.H -  “Suplimentarea numărului de coşuri stradale pentru deşeuri, suplimentarea băncilor 
stradale deteriorate sau lipsa de pe artere intens circulate (B-dul Unirii si in special de pe aleea 
din spatele cetatii), înregistrat sub nr 43658 din data de 06.07.2021. Nu a fost introdus 
NICIODATĂ pe ordinea de zi.

3. P.H -  “Cursuri de pregătire, formare si perfecţionare profesionala a consilierilor locali”, 
înregistrat sub nr. 46147 din data de 29.07.202irintrodus pF'ofdi n ea ele zi din data de 31 
august 2021, cu avize favorabile din partea tuturor comisiilor si APROBAT.

• Am făcut mai multe sesizări la lnstitutia Prefectului, in nume propriu sau la solicitarea 
cetăţenilor, pentru a cere lămuriri privind legalitatea anumitor acte emise de primărie sau a 
unor proiecte aflate pe ordinea de zi a şedinţelor

• în acest an am fost ales PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA şi am condus lucrările Consiliului 
local de mai multe ori, conform convocatorului şi dispoziţiilor, dispoziţia nr. 1137, şedinţa 
extraordinară, convocator emis de către consilierii locali nr. 57612, şedinţa extraordinară, 
dispoziţia nr. 1193, şedinţa extraordinară, dispoziţia nr. 1890, şedinţa extraordinară.

Ludu Aurel Cristian


