PROCES - VERBAL
Încheiat azi 31 ianuarie 2017
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 necesar sa fie ales un preşedinte de
sedinţă. D-na Georgescu propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni să fie
d-na. Manea Maria. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
D-na. Manea, preşedintele 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 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce
vor fi efectuate în cursul anului 2017 în comuna Nădrag de către persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico – economici actualizaţi
după modificarea cotei TVA, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si extindere
retea de ape uzate (canalizare si statie de epurare) în localitatea Nadrag judeţul
Timiş” finanţat prin programul PNDL.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice Nădrag ,
necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru montarea unei instalaţii
de încălzire centrală în clădirea bisericii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării autogunoierei şi autospecialei pentru
stingerea incendiilor din dotarea Primăriei comunei Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a închirierii spaţiului neutilizat din
atelierul şcoală din cadrul Liceului Tehnologic “ Traian Grozăvescu ” Nădrag.
7. Diverse.
Preşedintele de şedinţă 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 2017) 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 planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul
anului 2017 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.) 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 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea noilor indicatorilor tehnico – economici actualizaţi după modificarea cotei
TVA, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si extindere retea de ape uzate (canalizare si
statie de epurare) în localitatea Nadrag judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDL) 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 acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice Nădrag , necesare acoperirii unei
părţi din cheltuielile efectuate pentru montarea unei instalaţii de încălzire centrală în clădirea
bisericii.) 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 aprobarea casării autogunoierei şi autospecialei pentru stingerea incendiilor din
dotarea Primăriei 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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea de principiu a închirierii spaţiului neutilizat din atelierul şcoală din cadrul
Liceului Tehnologic “ Traian Grozăvescu ” 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 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Adresa Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu prin care solicită desemnarea a 2
reprezentanţi ai consiliului local Nădrag în consiliul de administraţie al liceului. Viceprimarul
propune ca reprezentanţi ai consiliului local pe d-na Andrei Ioana şi pr dl. Ungur Vasile.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Solicitarea doctorului Tofan Sergiu de a i se închiria spaţiul în care a funcţionat
centrul de permanenţă pentru a deschide un cabinet stomatologic. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Solicitarea SC Bradul SRL de a se monta o oglindă retrovizoare rutiere pe şoseaua
din faţa sediului firmei. Primarul propune montarea a 3 oglinzi la sediul solicitantului, în
afară de locul indicat de solicitant şi în încă două locuri din comună unde se impune şi de
asemenea propune montarea mai multor semne de circulaţie în locuri cu risc în circulaţie ce
urmează a fi identificate împreună cu organele de poliţie. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-lui Raia Dan de a i se închiria un loc de parcare în zona blocurilor 12-15.
Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca
viceprimarul împreună cu inspectorul cu urbanismul să identifice cu exactitate locul.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-lui Baban Lazăr Petru, persoană cu handicap prin care solicită închirierea
unei locuinţe. Primarul propune să i se acorde locuinţa liberă de la blocul 7. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-nei. Losonczi Elena prin care solicit repartizarea în chirie a unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie inclusă pe lista de priorităţi. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-lui. Lăzărescu Nicolae de a i se repartiza o locuinţă spre închiriere, arătând
că locuinţa pe care o deţine în proprietate este sub sechestru asigurator şi urmează a fi scoasă
la vânzare prin licitaţie. Primarul arată că petentul nu poate primi locuinţă în chirie din
locuinţele primăriei, atâta timp cât deţine locuinţă în proprietate. Dacă locuinţa petentului va
fi vândută urmează ca cererea sa să fie introdusă pe lista de priorităţi.
-Referatul depus de referentul serviciului public de gospodărire comunală care
informează că ap. 39 din blocul 24 este liber şi poate fi închiriat.
-Cererea d-nei Colţia Raveica, persoană singură, vârstnică cu nevoi speciale, de a i se
închiria locuinţa situată pe strada Liniştii care a fost anterior închiriată decedatei Colev Berta.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

-Cererea d-nei Lazăr Lidia de a i se repartiza spre închiriere o locuinţă. Preşedintele
de şedinţă propune ca cererea să fie inclusă pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-lui Brezovan Răzvan Gheorghe de a i se repartiza spre închiriere o
locuinţă. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie inclusă pe lista de priorităţi.
Propunerea 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 informează că ATM-ul băncii BRD aflat într-un spaţiu din primărie crează
nemulţumiri locuitorilor comunei prin faptul că se defectează foarte des, deţinătorii de carduri
fiind nevoiţi să se deplaseze la Lugoj pentru a avea acces la banii din cont. Ca atare propune
contactarea unei alte institutii bancare pentru amplasarea încă unui ATM si eventual stabilirea
în viitor a unei taxe pentru amplasare şi funcţionare. Dl. Biriescu propune ca taxa să fie
stabilită în jurul sumei de 500 lei/lună, urmând a fi promovată în viiotr o hotărâre în acest
sens. Propunerile sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 11 voturi pentru.
Viceprimarul arată că pe marginea drumului în comună este lăsată o căruţă, ceea ce
poate reprezenta un pericol pentru circulaţie. Şeful de post spune că vor fi luate măsuri pentru
îndepărtarea ei.
dl. Ungur arată că ar fi necesară achiziţionarea unui plug pentru zăpadă.
d-na. Georgescu informează că locatarii blocului 8 solicită să fie puse la scările
blocurilor afişe cu programul de linişte.
Viceprimarul arată că este necesară schimbarea staţiei de autobuz din comună care
este deteriorată.
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
Manea Maria
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