PROCES VERBAL
încheiat azi 19 iulie 2010
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 membri ai consiliului local. Absentează
motivat dl. Juşca Petru.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Dobra Lucia. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
Consilierul juridic supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
D-na Dobra Lucia, preşedinte 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 încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii
pentru întocmirea caietelor de sarcini şi devizelor de lucrări pentru repararea unor
străzi şi alei din comuna Nădrag.
2. Proiect de hotătâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractelor de lucrări
pentru repararea unor străzi şi alei din comuna Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de lucrări
pentru „Degajări apărări de maluri, decolmatare albii şi corectare de torenţi pe raza
comunei Nădrag” .
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor obiective suplimentare pentru lucrarea
„Reactualizare plan urbanistic general şi regulament local de urbanism aferent pentru
localităţile Nădrag şi Crivina. ”
Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Ordinea este aprobată cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru întocmirea caietelor
de sarcini şi devizelor de lucrări pentru repararea unor străzi şi alei din comuna Nădrag) prin
citirea proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotătâre
privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractelor de lucrări pentru repararea unor străzi
şi alei din comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de lucrări pentru „Degajări apărări de
maluri, decolmatare albii şi corectare de torenţi pe raza comunei Nădrag”) prin citirea
proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind stabilirea unor obiective suplimentare pentru lucrarea „Reactualizare plan urbanistic
general şi regulament local de urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi Crivina. ”) prin
citirea proiectului de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- cererea d-lui. Gligor Cornel de a i se aproba angajarea ca asistent personal al tatălui
său Gligor Cornel care este persoană cu handicap grav. Primarul arată că nu sunt fonduri
suficiente pentru plata asistenţilor personali şi propune ca dl. Gligor să fie informat că
persoana cu handicap poate opta pentru obţinerea unei indemnizaţii lunare egale cu salariul
asistentului personal. Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea primarului. Propunerea
este adoptată cu 10 voturi pentru.
- adresele Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş şi ANFP prin care se stabileşte la 22
numărul maxim de posturi al aparatului propriu al primarului şi al serviciilor publice ale
primăriei, fapt ce presupune reducerea unui număr de 8 posturi în afara posturilor vacante.
Primarul solicită consilierilor propruneri de reducere a posturilor. Preşedintele de şedinţă
propune ca membri consiliului local să facă prin vot secret propuneri de desfiinţare a
posturilor, urmând apoi ca personalul angajat al primăriei să se pronunţe în acelaşi mod, iar pe
baza acestor propuneri şi a cerinţelor concrete identificate de către primar, acesta să prezinte
la o şedinţă ulterioară până la data limită de 16.08. un proiect de hotărâre privind noua
organigramă şi noul stat de funcţiuni. Propunerea preşedintelui de şedinţă este aprobată cu 10
voturi pentru.
D-na Dobra propune ca în cazul închirierii microbuzului din dotarea primăriei, să se
încaseze anticipat de la solicitanţi, pe lângă celelalte taxe stabilite prin hotărâre şi suma de 40
lei/ziua de deplasare pentru asigurarea mesei şoferului. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
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.
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