
Încheiat azi 31 ianuarie 2012
              

  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. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Jurconi Ioana.
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.

  D-na.  Jurconi,  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 2012.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul 2011.

3. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării  a terenului  intravilan
situat  în   comuna  Nădrag,  înscris  în  CF  400306  Nădrag,  nr.  top.400306  cu
suprafaţa de 8.265 mp.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unor  facilităţi  membrilor  Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădrag.

5. Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor veniturilor potenţiale ce se pot
obţine  din  valorificarea  bunurilor  ce  depăşesc  cantitativ  categoriile  de  bunuri
considerate  de strictă  necesitate  pentru nevoile  unei familii,  avute în vedere la
stabilirea  ajutorului  social,  precum   şi  privind  aprobarea  planului  general  de
lucrări  de  interes  public  ce  vor  fi  efectuate  în  cursul  anului  2011  în  comuna
Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  procedurii  de  atribuire  a
contractului  de  achiziţie  publică  „Achiziţia  de  utilaje  pentru  întreţinerea
drumurilor în comuna Nădrag, judeţul Timiş”

7. Proiect de hotărâre privind demontarea şi casarea complexului de joacă „autobuz
suspendat” de la tabăra din Nădrag.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  schimbarea  denumirii  unităţii  de  învăţământ
preuniversitar din comuna Nădrag.

9. Diverse
           Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel: introducerea ca Punctul 9 al
ordinii de zi a unui proiect de hotărâre privind  evaluarea în vederea vânzării a terenului
intravilan situat  în  comuna Nădrag, înscris  în CF 400102 Nădrag, nr.  top.400102 cu
suprafaţa de 327 mp. Punct 10 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind alocarea de
număr cadastral nou pentru o parcelă de teren intravilan din localitatea Nădrag  neînscrisă
în cartea funciară. Punctul Diverse va deveni punctul 11 al ordinii de zi.
           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 şi serviciilor publice autofinanţate pentru anul
2012.)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 stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local 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  de hotărâre este
adoptat  cu 11  voturi pentru.   
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării  a terenului intravilan situat în  comuna
Nădrag, înscris în CF 400306 Nădrag, nr.  top.400306 cu suprafaţa de 8.265 mp) prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Meglei întreabă
dacă mai sunt terenuri libere în Nădrag şi dacă acestea ar putea fi alocate tinerilor pentru
construirea de case. Primarul arată că nu a fost nicio solicitare în acest sens de la tineri ce
ar putea beneficia de prevederile legii. 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordarea unor facilităţi membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului
de  specialitate.  Preşedintele  de  şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea  acestui  proiect.
Viceprimarul propune ca scutirea la plata impozitului să fie de 100% şi asigurarea să fie
pentru orice fel de accidente. Dl. Meglei consideră că este prea mare scutirea cu 100%
din impozit şi de asemenea susţine că se impune doar încheierea unei asigurări pentru
accidentele  produse  în  timpul  evenimentelor  la  care  se  intervine.  Propune  scutirea
membrilor SVSU şi CLSU de la plata impozitului doar în proporţie de 50%, şi încheierea
unei  asigurări  doar  pentru  accidentele  produse  în  timpul  evenimentelor  la  care  se
intervine. D-na Dobra arată că este de acord cu propunerea d-lui. Meglei, arătând că nu i
se pare corect ca unele persoane să beneficieze de scutire totală la plata impozitului în
timp ce alte persoane plătesc impozite mari din cauza faptului că şi-au instalat centrale
termice de apartament. Nemaifiind propuneri se supune la vot propunerea viceprimarului.
Propunerea  este  respinsă  cu  7  voturi  contra,  un  număr  de  4  consilieri  (  Lăzărescu,
Linginari, Minea şi Stoian) nu au votat din motiv de conflict de interese ( sunt membrii ai
SVSU ).  În  continuare  este  supusă  la  vot  propunerea  d-lui  Meglei.  Propunerea  este
aprobată  cu  7  voturi  pentru,  aceeaşi  4  consilieri  de  la  propunerea  anterioară
neexprimându-şi votul. Ca atare proiectul de hotărâre modificat conform propunerii d-lui
Meglei este adoptat cu 7  voturi pentru, un număr de 4 consilieri ( Lăzărescu, Linginari,
Minea şi Stoian) nu au votat din motiv de conflict de interese ( sunt membrii ai SVSU ).
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  stabilirea  nivelurilor  veniturilor  potenţiale  ce  se  pot  obţine  din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate  pentru  nevoile  unei  familii,  avute  în  vedere  la  stabilirea  ajutorului  social,
precum  şi  privind  aprobarea  planului  general  de  lucrări  de  interes  public  ce  vor  fi
efectuate  în cursul anului 2011 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare  ale
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 proiectul de hotărâre este supus la
vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică „Achiziţia  de utilaje pentru întreţinerea drumurilor 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 proiectul de hotărâre este supus la vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11
voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind demontarea şi casarea complexului de joacă „autobuz suspendat” de la
tabăra din Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind
discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11
voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar din comuna
Nădrag.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate. Preşedintele de şedinţă întreabă dacă noua denumire a unităţii de învăţământ
ar putea să nu fie „liceu tehnologic”  ci  „liceu tehnic” si  propune amânarea  discutării
proiectului de hotărâre pentru o şedinţă ulterioară la care să fie invitat directorul unităţii
de învăţământ care să explice variantele posibile. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru. Nemaifiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot.
Proiectul de hotărâre este respins cu 11  voturi contra.
          Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării  a terenului intravilan situat în  comuna
Nădrag, înscris în CF 400102 Nădrag, nr. top.400102 cu suprafaţa de 327 mp) 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 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind alocarea de număr cadastral nou pentru o parcelă de teren intravilan din
localitatea Nădrag  neînscrisă în cartea funciară) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii  pe
marginea acestui proiect. Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Proiectul
de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea  următoarelor cereri:

- Cererea d-lui Damşa Ion Cosmin, care este prezent în sală, prin care solicită să i
se  închirieze  locuinţa  din  strada Padeş  28,  ce nu mai  este  ocupată  de vechiul
chiriaş.  Primarul  arată  că  deocamdată  locuinţa  nu  este  disponibilă  chiriaşul
achitând taxele la zi, dar în cazul în care locuinţa va fi eliberată de chiriaş se va
discuta din nou solicitarea d-lui Damşa.   

- Cererea d-lui.  Cireşan Nicolae prin care solicită  angajarea ca asistent  personal
pentru tatăl  său, persoana cu handicap grav. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea formulată  de dl.  Iancu Ioan în numele  a  mai  multor  consăteni  care  o
semnează,  prin  care  se  solicită  aşternerea  unui  covor  de  piatră  concasată  pe
drumul de acces la cimitirul ortodox din Crivina. Primarul arată că drumul va fi
reparat dar este necesar a se impune sătenilor din Crivina să nu mai tragă buşteni
cu tractorul pe acel drum. Totodată primarul trasează viceprimarului sarcina de a
se monta la cimitirul din Crivina, plăcile de beton demontate de la cimitirul din
Nădrag. 

- Cererea d-lui. Lăzărescu Nicolae care arată că în luna ianuarie 2012 urmează a fi
eliberat din penitenciar şi nu mai are locuinţă.  Preşedintele de şedinţă propune
luarea în evidenţă a cererii şi cuprinderea ei în lista de priorităţi. Propunerea este
aprobată cu 11 voturi pentru.



- Cererile pentru acordarea de locuinţe formulate de Uricariu Ilie,  Dicu Claudiu,
Cut Brigitte Sorina, Stănescu Claudiu Daniel, Danci Maria Cristina, Cohut Alina,
Popa Maria Luminiţa şi Popa Tatiana. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile
să fie trecute pe lista de priorităţi. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Zamfir Szelle Anca prin care solicită schimbarea locuinţei actuale
care este improprie pentru familia sa, cu o locuinţă din blocul de locuinţe sociale
ce urmează a fi dat în funcţiune. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii
în  lista  de  cereri  pentru  locuinţele  sociale  din  blocul  ce  urmează  a  fi  dat  în
funcţiune, şi discutarea ei împreună cu celelalte cereri. Propunerea este aprobată
cu 11 voturi pentru.          

           În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
           - dl. Linginari informează că în curând începe returul campionatului de fotbal, la
care participă şi  echipa comunei  Nădrag şi  este necesar  să se cuprindă în bugetul  de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 sume pentru echipament şi pentru cheltuielile de
deplasare ale echipei.  Primarul arată că bugetul nu a fost încă întocmit dar se va ţine
seama de aceste cheltuieli.  
              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 
                       Jurconi Ioana                                                 Secretar

                           Fuior Mărioara


