PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 octombrie 2016
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 nevoie să fie desemnat un preşedinte
de şedinţă întrucât mandatul preşedintelui precedent a luat sfârşit. Dl. Ungur propune ca
preşedinte de şedinţă să fie dl. Linginari Puiu. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru. Secretarul comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă pentru
următoarele 3 luni este dl. Linginari Puiu.
Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de alimentare cu apă si de
canalizare a comunei Nădrag, a organigramei și formei de gestiune a serviciului.
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a UAT
Comuna Nădrag, domeniul public, asupra unor terenuri cu destinaţie forestieră situate
în satul Crivina, drept stabilit conform HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Timiş, Anexa 55 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind întabularea şi alocarea unui număr cadastral nou pentru o
parcelă de teren intravilan cu suprafaţa de 823 mp, situată în intravilanul comunei
Nădrag str. Oţelarilor , şi înscrierea într-o carte funciară nouă.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 3
terenuri intravilane situate în localitatea Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a două terenuri intravilane situate în
localitatea Nădrag , către proprietarii construcţiilor situate pe respectivele terenuri.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 4 camere de luat vederi,
de supraveghere pentru exterior.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie a autoturismului Dacia
Logan din dotarea Primăriei Nădrag.
9. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de lemne de foc pentru creşa din Nădrag şi
staţia de tratare a apei potabile din Nădrag.
10. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag,
pentru anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre . Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea înființării Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare a comunei
Nădrag, a organigramei și formei de gestiune a serviciului) prin citirea proiectului de hotărâre.
Primarul informează despre considerentele pentru care este necesară înfiinţarea unui astfel de
serviciu. Dl. Ungur arată că este necesar ca să fie desemnată o persoană care să citească periodic
contoarele de la consumatori pentru a se asigura o bună încasare a taxelor şi de asemenea este
necesar să fie convinşi proprietarii apartamentelor din blocuri să constituie asociaţii de
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proprietari. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a UAT Comuna Nădrag,
domeniul public, asupra unor terenuri cu destinaţie forestieră situate în satul Crivina, drept
stabilit conform HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, Anexa 55 – inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag.) prin citirea proiectului de
hotărâre. 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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind întabularea şi alocarea unui număr cadastral nou pentru o parcelă de teren intravilan
cu suprafaţa de 823 mp, situată în intravilanul comunei Nădrag str. Oţelarilor , şi înscrierea
într-o carte funciară nouă ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind întabularea şi alocarea unui număr cadastral nou pentru o parcelă de teren intravilan
cu suprafaţa de 823 mp, situată în intravilanul comunei Nădrag str. Oţelarilor , şi înscrierea
într-o carte funciară nouă) prin citirea proiectului de hotărâre. 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 (Proiect de hotărâre
privind vânzarea directă a două terenuri intravilane situate în localitatea Nădrag , către
proprietarii construcţiilor situate pe respectivele terenuri. ) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 4 camere de luat vederi, de supraveghere pentru
exterior) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea viceprimarului. Proiectul este adoptat cu
11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării prin licitaţie a autoturismului Dacia Logan din dotarea Primăriei
Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea de lemne de foc pentru creşa din Nădrag şi staţia de tratare a apei potabile
din Nădrag ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Directorul Liceului Tehnologic din Nădrag, care este invitat la lucrările şedinţei,
prezintă rezultatele liceului. Primarul arată că se doreşte schimbarea profilului unei
clase, din profil tehnic în profil de servicii în turism. Directorul liceului arată că este
nevoie de efectuarea unei analize privind oportunitatea, de chestionarea părinţilor din
comună asupra schimbării profilului, de constituirea unei baze materiale specifice
domeniului dorit pentru practica elevilor. Primarul arată că se preconizează înfiinţarea
de pensiuni turistice în comună, astfel încât elevii ar putea efectua practica în cadrul
pensiunilor. Directorul liceului arată că este nevoie ca în acea clasă să fie minim 20 de
elevi. D-na. Andrei este de părere că ar fi nevoie ca profesorii din cadrul liceului din
Nădrag, să se deplaseze la şcoli din comunele învecinate pentru a prezenta oferta
educaţională a liceului. Dl. Ungur propune să se voteze oportunitatea demarăriii
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procedurilor privind schimbarea profilului. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Adresa din partea operatorului de salubrizare SC Ecosal SRL, la care consiliul Local
Nădrag are calitatea de proprietar în proporţie de 25%, prin care se arată că operatorul
înregistrează datorii mari faţă de terţi parteneri şi faţă de fisc. Prin adresă se solicită
analizarea posibilităţii majorării tarifelor de colectare a deşeurilor menajere de către SC
Ecosal, pentru a se elimina arieratele. Dl. Ungur întreabă cum a fost posibil să se ajungă
la astfel de datorii şi propune să se solicite administratorului firmei o analiză mai
detaliată precum şi alte propuneri de remediere, în afara scumpirii tarifelor. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Referatele nr. 1510/14.10.2016, 1628/18.10.2016, 1643/20.10.2016 ale referentului din
cadrul biroului taxe impozite prin care arată că sunt disponibile garsoniera cu nr. 12 din
blocul 24, ap.22 din blocul 24 şi apartamentul 12-13 din blocul 7, apartamente care pot
fi repartizate spre închiriere. Primarul propune ca apartamentul din cadrul blocului 7 să
fie repartizat d-nei Farcaş Baby, dar numai după ce aceasta îşi achită datoriile restante
pe care la are faţă de Primăria Nădrag. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru. De asemenea primarul propune ca garsoniera nr.12 din blocul 24
să fie repartizat lui Morariu Sergiu David. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru. Primarul mai propune ca apartamentul nr. 22 din blocul 24 să fie
repartizat d-lui. Apăscăriţei Gabriel. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
- Oferta ENEL privind furnizarea de energie electrică pentru iluminat public pentru anul
2017. Preşedintele de şedinţă prezintă oferta şi o supune la vot. Oferta este aprobată cu
11 voturi pentru.
- Cererea medicului de familie Cocaină Eugenia Monica prin care solicită aprobare
pentru funcţionarea ( o zi pe săptămână ) cabinetului medical în spaţiul în care a
funcţionat centrul de permanenţă. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-nei. Văcaru Laura Giorgiana prin care solicită închirierea unui spaţiu aflat
lângă terasa apartamentului pe care-l deţine în chirie de la blocul 24. Inspectorul cu
urbanismul arată că spaţiul face parte din părţile comune ale blocului şi propune
aprobarea înschirierii doar după obţinerea acordului scris al celorlalţi locatari ai
blocului. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Alestar Costache prin care solicită aprobarea cumpărării sau închirierii
suprafeţei de 500 mp. teren din parcela pe care o deţine în folosinţă de la primărie de
mai mulţi ani. Primarul propune demararea procedurilor de identificare a parcelei şi
eventuala dezmembrare, urmând ca ulterior să se organizeze o licitaţie de închiriere sau
cumpărare. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea mai multor locatari din blocurile 24 şi vevinătate prin care solicită luarea de
măsuri pentru capturarea câinilor fără stăpân din zonă. Primarul arată că există un
contract în derulare cu o firmă specializată în capturarea câinilor.
- Cererea d-nei. Farcaş Baby prin care solicită 8 saci de ciment pentru efectuarea de
reparaţii în apartamentul pe care-l deţine în chirie de la primăria Nădrag. Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară datei la care petenta îşi
va achita restanţele de plată la taxe şi impozite faţă de primăria Nădrag.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Linginari Puiu Ioan

Secretar
Fuior Mărioara
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