
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 07 ianuarie 2016

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  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 preşedinte de şedinţă este d-na Florea
Doina. 

  D-na Florea, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii  definitive a deficitului secţiunii de
dezvoltare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru anul 2015, din excedentul bugetului pentru anii precedenţi .

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a unui teren intravilan situat în
comuna Nădrag, judeţul Timiş.

4. 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  aprobarea  acoperirii  definitive  a  deficitului  secţiunii  de  dezvoltare  a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2015,
din  excedentul  bugetului  pentru  anii  precedenţi)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a
referatului  compartimentului  de  specialitate.  Viceprimarul  întreabă  de  unde  provine  acest
deficit şi dacă la obiectivul de investiţii privind blocul de locuinţe nr. 24 provenit în urma
refuncţionalizării fostului internat mai sunt sume de plătit. Primarul informează că nu mai
sunt sume de plătit legate de execuţia respectivului obiectiv de investiţii. 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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2016)
prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. 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 stabilirea situaţiei juridice a unui teren intravilan situat în comuna Nădrag,
judeţul  Timiş)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate. Dl. Călin întreabă dacă clădirile aparţinând societăţii Anonime pot fi trecute în
patrimoniul primăriei. Primarul informează că există două foste persoane juridice trecute în
cărţile  funciare  ca  fiind  proprietare  de  imobile  în  comuna  Nădrag  şi  anume  Societatea
Anonimă Română Uzinele Metalurgice Unite Titan Nădrag – Călan şi Societatea Anonimă
Forestieră Nădrag. În timp ce imobilele ce au aparţinut primei persoane fizice pot fi trecute în
patrimoniul primăriei, imobilele aparţinând celei de a doua persoane juridice nu pot fi trecute
în  proprietatea  primăriei  întrucât  există  pe  rolul  instanţelor  de  judecată  unele  acţiuni
referitoare la proprietate, acţiuni în care societatea este parte şi procesele sunt consemnate in
cărţile  funciare  ale  proprietăţilor  societăţii  care  sunt  astfel  indisponibilizate.  Dl.  Ungur
întreabă  care  sunt  casele  aparţinând  primei  societăţi  care  s-ar  putea  vinde  chirirşilor  lor.
Primarul arată că se va proceda la identificare tuturor acestor case, urmând ca apoi consiliul



local să hotărască asupra posibilităţii vânzării lor.    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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri: 

- Adresa ADI Deşeuri Timiş nr. 2452/22.12.2013 prin care se înaintează către Consiliul
Local  documentaţia  de  atribuire  privind  delegarea  gestiunii  prin  concesiune  a
serviciilor de colectare-transport a deşeurilor din judeţul timiş. Viceprimarul este de
părere  că  preţurile  practicate  de  operatorul  local  ECOSAL  care  actualmente
colectează deşeurile sunt  mai  mici  decât  preţurile  pe care urmăreşte să le  impună
Consiliul  Judeţean  prin  implementarea  proiectului  privind  ADI  deşeuri  Timiş.
Consilierul juridic informează că la şedinţa de informare la care a participat în cursul
anului  2015  la  care  au  participat  şi  reprezentanţi  de  la  Ministerul  Fondurilor
Europene, s-a specificat că se studiază problema integrării în sistem a operatorilor
locali care au fost înfiinţaţi prin diverse proiecte de către diverse comune ( cum este şi
cazul ECOSAL înfiinţat de comunele Gavojdia, Nădrag, Criciova şi Ştiuca ) dar s-a
atras  atenţia  că  împiedicarea  finalizării  proiectului  ADID  legat  de  colectarea
deşeurilor în judeţ prin neadoptarea de către comunele judeţului ( care toate au aderat
la ADI Deşeuri Timiş) a hotărârilor legate de delegarea de gestiune va atrage plata de
daune  în  valută  pe  ziua  de  întârziere  daune  ce  vor  putea  fi  imputate  perosanelor
comunelor care le-au facilitat. 

- Cererille  depuse  de  dl.  Anăstăsoaie  Gh.  Încadrat  în  cadrul  centrului  de  informare
turistică  Nădrag  care  solicită  cumpărarea  de  materiale  pentru  confecţionarea  a  2
bariere care să restricţioneze accesul în pădurea comunală şi în păşune, precum şi
achiziţionarea de materiale consumabile pentru funcţionarea centrului de informare
turistică Nădrag. Cererile sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 11 voturi pentru.

              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.

- Viceprimarul  întreabă  care  este  stadiul  de  implementare  a  proiectului  privind
producere de energie cu panouri fotovoltaice şi solicită să i se prezinte ce sume au fost
plătite pentru respectivul proiect. Primarul arată că nu au fost sesiuni de depunere de
proiecte  în  respectivul  domeniu.  De asemenea viceprimarul  întreabă dacă există  7
oferte pentru contractul de servicii privind  modificarea autorizaţiei de construire de la
sediul nou al primăriei, aşa cum s-a solicitat de consiliul local şi dacă există ofertele
întreabă  de  ce  nu  au  fost  prezentate  consiliului  local.  Primarul  arată  că  au  fost
solicitate mai mult de 7 oferte şi a fost aleasă cea cu preţul cel mai mic. Viceprimarul
întreabă de ce nu au fost prezentate consiliului local contractul privind mentenanţa
instalaţiei de iluminat stradal şi cel privind montarea instalaţiilor de iluminat festiv pe
perioada sărbătorilor. Viceprimarul întreabă de ce se consumă cantităţi atât de mari de
benzină  de  autoturismul  primăriei.  Primarul  arată  că  s-a  consumat  doar  pentru
deplasări  în  interes  de  serviciu,  dar  că  acestea  sunt  frecvente  şi  implică  uneori
deplasarea mai multor autoturisme în aceeaşi zi.

- Consilierul juridic îi prezintă viceprimarului contractul de servicii privind întocmirea
documentaţiei tehnice a proiectului legat de energia fotovoltaică, din care reies sumele
plătite. De asemenea prezintă contractele privind mentenanţa instalaţiei de iluminat
stradal şi cel privind montarea instalaţiilor de iluminat festiv pe perioada sărbătorilor.
Prezintă  şi  dosarul  achiziţiei  pentru  contractul  de  servicii  privind   modificarea
autorizaţiei de construire de la sediul nou al primăriei.

- Dl.  Breabăn întreabă care este  stadiul  de implemenatre  a  proiectului  privind baza
sportivă din Crivina. Primarul arată că nu s-a executat încă întrucât nu au mai fost
solicitări.  

- Dl. Breabăn întreabă care este situaţia cu tabăra Nădrag. Viceprimarul solicită să se
prezinte contractul de concesiune al taberei. Consilierul juridic prezintă contractul şi



notificările  de  somare  adresate  concesionarului  privind  întârzierile  în  respectarea
obligaţiilor contractuale.

              Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                   Florea Doina                                                  Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara


