PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 ianuarie 2013
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toti cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag.
Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretara comunei Nădrag arată că este necesar a fi ales un preşedinte de şedinţă.
Dl. Minea îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni pe dl. Breabăn.
Dl. Jurj o propune pe d-na. Jurconi. Dl. Breabăn îl propune pe dl Jurj. Se supune la vot
prima propunere( ca dl. Breabăn să fie preşedinte de şedinţă). Propunerea este votată cu 6
voturi pentru şi 5 voturi contra. Următoarele propuneri nu se mai supun la vot având în
vedere numărul de voturi pentru de la prima propunere. Secretara comunei Nădrag arată
că dl. Breabăn Georgel va fi preşedinte de şedinţă în următoarele 3 luni.
Dl. Breabăn, 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 şi serviciilor publice
autofinanţate pentru anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei
Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru atribuirea
contractului de achiziţie publica având ca obiect: „contractarea unei finanţări
rambursabile sub forma unei linii de credit pentru realizarea proiectului :
Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de
materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local
şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în
comuna Nădrag, judeţul Timiş, finanţat prin programul PNDR măsura 322”
4. Prezentarea Raportului anual al Primarului privind starea economică, socială şi
de mediu a comunei Nădrag, pe anul 2012 .
5. Prezentarea Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării
bunurilor aparţinând comunei Nădrag, pe anul 2012.
6. Diverse.
Se supune la vot ordinea 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 organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice autofinanţate pentru anul
2013) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002) 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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru atribuirea contractului de achiziţie
publica având ca obiect: „contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei linii
de credit pentru realizarea proiectului : Modernizare străzi comunale, construire creşa
cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării
specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş, finanţat prin programul PNDR măsura
322”) 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 4 al ordinii de zi şi acordă
cuvântul primarului pentru prezentarea Raportului anual al Primarului privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Nădrag pe anul 2012. Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi şi acordă
cuvântul primarului pentru prezentarea Raportului anual al Primarului asupra situaţiei
gestionării bunurilor aparţinând comunei Nădrag, pe anul 2012. Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-nei. Mitroi Erica prin care solicită angajarea ca asistent personal la
persoana cu handicap grav Dirczi Iuliana Estera, care este mătuşa sa. Secretara
comunei Nădrag arată că între timp s-a discutat cu persoana cu handicap ( Diriczi
Iuliana Estera ) iar aceasta şi-a schimbat opţiunea şi a optat pentru indemnizaţia
lunară pentru persoane cu handicap prevăzută de lege. Se supune la vot cererea dnei Mitroi şi este respinsă cu 11 voturi contra.
- cererea d-lui. Manea Silviu, prin care solicită rezilierea contractului de închiriere
pentru locuinţa de serviciu situată la adresa str. Tineretului bl.8 sc. A ap. 10.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Szilagyi Marian, lucrător în cadrul postului de Poliţie Nădrag, de a i
se închiria locuinţa de serviciu de la adresa Nădrag, str. Tineretului bl.8 sc A ap.
10. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Manea Silviu prin care solicită cumpărarea terenului aferent casei
situată la adresa Nădrag str. Luncă nr.4 aferent casei al cărei proprietar este.
Primarul arată că pentru a se putea vinde este necesar ca terenul să fie evaluat de
către un evaluator autorizat şi propune demararea procedurilor de evaluare.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Stanconi Romano Mario prin care solicită adăugarea la contractul de
închiriere a locuinţei, a unei anexe din lemn cu suprafaţa de 20mp folosită drept
bucătărie. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Primarul prezintă oferta unei firme care se ocupă de furnizarea şi instalarea de
camere de luat vederi de exterior pentru supravegherea traficului şi a
patrimoniului public şi subliniază că ar fi necesar a se achiziţiona astfel de camere
pentru a se diminua in acest mod fenomenul infracţional ( furturi şi abateri de la
legea circulaţiei pe drumurile publice ) de pe raza comunei Nădrag şi a se proteja
patrimoniul public şi privat al comunei. Şeful de post care este prezent la şedinţă
este de părere că instalarea unor camere de supraveghere ar fi benefică pentru
descurajarea infractorilor. Dl. Linginari arată că a fost contactat de un număr de
14 persoane diferite care s-au plâns că au fost victime ale unor furturi dar care
susţin că nu au depus plângere la poliţie din motive de frică sau alte motive.
Viceprimarul este de părere că este nevoie de măsuri urgente şi ferme pentru
stoparea furturilor de pe raza comunei. Preşedintele de şedinţă propune

demararea procedurilor de achiziţionare a unor astfel de camere potrivit
prevederilor legale. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererile depuse de Grecu Silviu Cosmin şi Pintilie Florin Ciprian prin care
solicită repartizarea de locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie
cuprinse pe lista de priorităţi. Propunerea preşedintelui 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.
- Primarul consultă consiliul local asupra zilelor de desfăşurare a rugii din
localitatea Nădrag şi solicită propuneri pentru solişti arătând că au fost contactaţi
Ramona Viţa şi Colţun Brancu în vederea susţinerii programului artistic. D-na
Jurconi propune să se desfăşoare ruga în zilele de sâmbătă şi duminică cu ocazia
rusaliilor. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Dl.
Linginari propune ca programul artistic să fie susţinut de solistul Colţun Brancu.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Dl. Breabăn informează că se fură capacele şi ramele de la căminele reţelei de
canalizare şi de apă potabilă, atât de la reţeaua funcţională cât şi de la reţeaua
dezafectată. Solicită ca la reţelele dezafectate să se demonteze capacele şi ramele
căminelor şi să se umple căminele cu pământ iar deasupra să se toarne beton. De
asemenea dl. Breabăn informează că în zona locuinţei Istfan de pe strada
Oţelarilor este rupt hidrantul de la conducta de apă. Primarul spune că se vor lua
măsuri de remediere a conductei.
- Primarul informează că de la cantina socială a societăţii Caritas cu care primăria
are relaţii de colaborare este asigurată masa pentru un număr de 59 de persoane în
vârstă şi cu venituri reduse. După citirea listei cu persoanele primarul solicită
consilierilor ca dacă au informaţii că sunt în comună persoane care ar putea
beneficia de aceste servicii sau că există pe listă persoane care au venituri mai
mari decât cele de care s-a ţinut seama la întocmirea listei să informeze referentul
social al primăriei despre aceasta.
- Dl. Jurj solicită demolarea toaletelor vechi, dezafectate de la şcoala din Crivina,
arătând că acestea prezintă pericol pentru copiii din şcoală, sau solicită să fie
reparate şi să fie întrebuinţate pentru sărbătoarea de rugă ce se desfăşoară la
căminul cultural de lângă şcoală, când este o afluenţă sporită de persoane în acea
locaţie. Dl. Ungur este de părere că ar fi bine ca aceste toalete să fie reparate, să
fie încuiate şi să fie folosite la rugă sau la alte evenimente, cheia urmând să fie
păstrată de personalul şcolii. Primarul arată că se vor studia costurile implicare de
repararea toaletelor, urmând a se lua o decizie ulterior acestor estimări.
- Dl. Grissak informează că pe strada Alunului sunt 2 stâlpi de la reţeaua electrică
care sunt în pericol de cădere. Primarul arată că se va lua legătura cu RENEL
pentru repararea celor 2 stâlpi, arătând că mai există un stâlp în faţa casei cu nr.6
de pe strada Piaţa Centrală.
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
Breabăn Georgel

Secretar
Fuior Mărioara

