PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 aprilie 2015
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că este necesar a fi ales un nou
preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni, întrucât perioada de 3 luni a
preşedintelui anterior a încetat.
Dl Linginari propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni pe dl.
Minea Vasile. Propunerea este supusă al vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Dl. Minea, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de flori, arbori şi arbuşti ornamentali.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării blocului de locuinţe rezultat
în urma finalizării obiectivului de investiţii „Refuncţionalizarea şi mansardarea
clădirii internat în locuinţe sociale, modificare regim de înălţime de la P+4E la
P+4E+M, în localitatea Nădrag, judeţul Timiş”
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă unei familii
care se află în situaţie de necesitate cauzată de incendiu.
4. Proiect de hotărâre privind alipirea a 3 terenuri intravilane situate pe strada Lunca
din Nădrag.
5. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum uremază:
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2015.
Punctul 6. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se
aprobă cu 11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi
modificată. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de flori, arbori şi arbuşti ornamentali.) prin citirea
proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Dl. Minea arată că
nu este necesar să se cumpere arbori şi arbuşti, ci doar flori, întrucât ar putea fi plantaţi
arbori şi arbuşti din pădurile din jurul Nădragului. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru şi 1
abţinere ( Minea ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea apartamentării blocului de locuinţe rezultat în urma finalizării
obiectivului de investiţii „Refuncţionalizarea şi mansardarea clădirii internat în locuinţe
sociale, modificare regim de înălţime de la P+4E la P+4E+M, în localitatea Nădrag,
judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de
specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă unei familii care se află în
situaţie de necesitate cauzată de incendiu) prin citirea proiectului de hotărâre şi

referatului compartimentului de specialitate. Primarul solicită consilierilor să ţină cont că
în urma incendiului casa a fost distrusă fiind necesară demolarea ei şi de asemenea au
fost distruse mobila, electrocasnicele, hainele şi toate obiectele gospodăriei, şi ca atare
propune acordarea unui ajutor financiar în sumă de 50.000 lei. Dl Ungur propune ca suma
să fie de 60.000 lei. Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea primarului referitor
la mărimea ajutorului. Propunerea este respinsă cu 1 vot pentru ( Stoian ) şi 10 abţineri.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea d-lui. Ungur. Propunerea este aprobată
cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Stoian ). Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre modificat conform propunerii d-lui. Ungur.. Proiectul
este adoptat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Stoian ) .
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind alipirea a 3 terenuri intravilane situate pe strada Lunca din Nădrag) prin
citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Breabăn ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2015.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese şi cereri:
- Cererea depusă de SC Luzan Logistic SRL prin care solicită autorizare de
comercializare în zone publice în structuri de vânzare cu sediu ambulant a
produselor din tutun. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea depusă de d-na Naciu Jenica Rodica prin care solicită instalarea unui
stand de jucării în localitate. Primarul arată că nu se specifică locul unde se
doreşte amplasarea, perioada de utilizare, dimensiunile standului, etc. şi propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se solicita
precizări de la petent. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea depusă de d-na. Costraş Rodica prin care solicită angajarea ca asistent
personal al persoanei cu handicap grav Ionescu Gabriel. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de d-na. Buga Şarica Mariana prin care solicită angajarea ca
asistent personal pentru fiul său care este persoană cu handicap grav, Buga
Romulus Anghel. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de Ternauciuc Mihai prin care solicită închirierea unui teren în
zona blocului 8 în care locuieşte, pentru amenajarea unei copertine necesară
parcării autoturismului personal. Preşedintele de şedinţă propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară urmând să se solicite petentului
indicarea cu exactitate a parcelei solicitate. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de dl. Farcaş Francisc prin care solicită materiale pentru a repara
locuinţa proprietate a primăriei pe care o deţine în calitate de chiriaş. Preşedintele
de şedinţă arată că inspectorul cu probleme de urbanism al primăriei a verificat la
faţa locului necesarul de materiale şi a constatat că sunt necesare următoarele
materiale: 4 buc grindă 15x10 cm cu lungimea de 4,5m, 3 mp scândură, 12 mp.

rigips, 18 saci ciment şi 6 saci var. Preşedintele de şedinţă propune asigurarea
materialelor constatate de inspector. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de d-na. Farcaş Magdalena Mariana prin care arată că renunţă la
contractul de închiriere pentru locuinţa de pe str. Turnătoriei bl. 7 et.1 ap. 16,
solicitând ca titular al contractului de închiriere să fie sora sa Farcaş Baby.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de Farcaş Alexandru Mihai prin care solicită să-i fie închiriată
locuinţa situată pe str. Turnătoriei bl. 23, ap. 5. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 7 voturi pentru, 3 abţineri ( Lăzărescu, Călin, Jurj) şi 1 vot contra (
Linginari ).
- Cererea depusă de dl. Apăscăriţei Gheorghe prin care solicită repartizarea unei
locuinţe. Primarul propune să-i fie repartizată locuinţa pe care o ocupă în prezent.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererile depuse de Stănescu Vica Mirela, Radu Titus şi Galbenu Paul Denis prin
care solicită repartizarea a câte unei locuinţe spre închiriere. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererile să fie incluse în lista de priorităţi. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Ungur solicită informaţii despre stadiul rezolvării problemei înscrierii în cartea
funciară a grădiniţei din Nădrag. Primarul arată că juristul a luat legătura cu o
firmă de specialitate pentru identificarea cu exactitate a parcelei pe care este
amplasată clădirea şi pentru întocmirea documentaţiei de specialitate. Dl. Ungur
solicită de asemenea repararea acoperişului la piaţa agroalimentară din centrul
comunei.
- dl. Stoian solicită amplasarea de bănci pe aleea de brazi, şi colectarea de către
operatorul de salubrizare a gunoaielor din albia pârâului în zona fostei brutării.
- dl. Linginari informează că este necesară repararea acoperişurilor din şindrilă de
la foişoarele stradale de pe str. Luncă, Parc, Liniştei şi Nucilor.
- dl. Breabăn informează că molozul din zona centrului de informare turistică a fost
aruncat în albia pârâului din zonă. De asemenea informează că cetăţenii din zona
Luncă solicită amenajarea uni trotuar între podul de la fosta cantină şi blocul 4.
Primarul arată că urmează a fi promovat într-o şedinţă ulterioară un proiect de
hotărâre privind amenajarea trotuarului în zona respectivă.
- Şeful postului de poliţie care este prezent în sală informează că spaţiul primăriei
în care funcţionează postul de poliţie Nădrag necesită unele lucrări de zugrăveli şi
igienizare. Primarul îi solicită să prezinte un necesar de materiale.
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