PROCES VERBAL
încheiat azi 25 ianuarie 2011
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.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Stoian Zaharia. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Stoian, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări ce vor fi
efectuate în cursul anului 2011 în comuna Nădrag de către personalul beneficiar al
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat .
3. Prezentarea Raportului anual al Primarului privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Nădrag pe anul 2010 .
4. Prezentarea Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării bunurilor
aparţinând comunei Nădrag pe anul 2010.
5. Prezentarea Raportului pe semestrul II 2010 privind activitatea asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Nădrag.
6. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 3 a unui
Proiect de hotărâre privind alocarea suprafeţei de 1000 mp. teren pentru implementarea
proiectului integrat „ Înfiinţare centru local de informare turistică şi marketingul
serviciilor legate de turismul rural în comuna Nădrag, judeţul Timiş ” şi propune
renumerotarea în consecinţă a celorlalte puncte, astfel încât ultimul punct de pe ordinea
de zi va fi punctul 7 Diverse.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2011) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui proiect. 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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări ce vor fi efectuate în cursul anului
2011 în comuna Nădrag de către personalul beneficiar al prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. 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 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind alocarea suprafeţei de 1000 mp. teren pentru implementarea proiectului
integrat „ Înfiinţare centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de
turismul rural în comuna Nădrag, judeţul Timiş ” ) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe
marginea acestui proiect. 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 4 al ordinii de zi (Prezentarea
Raportului anual al Primarului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei

Nădrag pe anul 2010) prin citirea raportului primarului. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui raport. Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Prezentarea
Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând comunei
Nădrag pe anul 2010) prin citirea raportului primarului. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui raport. Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Prezentarea
Raportului pe semestrul II 2010 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav din comuna Nădrag) prin citirea raportului. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui raport. Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese si cereri:
- adresa din partea SC Phoenix Games SRL Bistriţa prin care, în conformitate
cu prevederile legale, se înştiinţează Consiliul Local că societatea va
desfăşura pe raza comunei activitate de vânzare a cartoanelor de bingo
„super Bingo Metropolis”.
- adresa din partea Grupului Şcolar Traian Grozăvescu prin care solicită
alocarea în cadrul bugetului anual a sumelor necesare pentru achiziţionarea
unui covor necesar la grădiniţa cu program prelungit.
- referatul inspectorului cu probleme de urbanism prin care informează că a
constatat în urma verificărilor pe teren că dl. Farcaş Francisc a efectuat unele
lucrări de reparaţii la locuinţa proprietate a Primăriei pe care o deţine în
chirie. Preşedintele de şedinţă arată că această informare a fost cerută la o
şedinţă anterioară pentru a se discuta scăderea din chirie a sumelor pe care
dl. Farcaş Francisc le-a cheltuit cu reparaţiile. Preşedintele propune ca
sumele consemnate pe bonurile de materiale prezentate să se scadă din chiria
pe care dl. Farcaş Francisc o datorează pentru locuinţa închiriată. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- referatul inspectorului cu probleme de urbanism prin care arată că dl. Hajnal
Iosif, proprietarul imobilului situat pe str. Cornet nr. 2, a îngrădit ilegal şi
fără autorizaţie de construire un teren aparţinând domeniului public al
comunei. Preşedintele de şedinţă propune ca dl. Hajnal să fie somat să
desfiinţeze gardul respectiv, pentru a se asigura accesul liber la reţeaua
magistrală de gaz metan a comunei, care a fost astfel îngrădită. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Nagy Flavia, persoană cu handicap grav, prin care solicită
aprobare pentru asigurarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu
handicap. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- reclamaţia d-lui. Halaşciuc Dorel prin care arată că în urma tăierilor de arbori
de pe cursul râului Nădrăgel a fost afectat digul protector din amonte şi aval
de casa sa.
- cererea d-lui. Lupulescu Nicolae prin care solicită transferarea contractului
de închiriere pentru şopronul de lemne aferent apartamentului nr. 4 al
blocului 16 sc. A, str. Tineretului, către dl. Tînjală Ştefan Cristian care este
noul proprietar al apartamentului respectiv.
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
Stoian Zaharia

Secretar
Fuior Mărioara

