
                                                            PROCES VERBAL
                                                     încheiat azi 03 noiembrie 2008

 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,

La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai consiliului local. 
            dl. Stoiconi propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Meglei Gheorghe. 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.

dl. Meglei Gheorghe, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2008.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  taxei  de  închiriere  pentru  locurile  de  parcare
acoperite, amenajate de primărie pe terenurile aparţinând domeniul public sau privat al
comunei Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de cazare în spaţiile de cazare amenajate la
cantina Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.

4. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de apă, canal şi salubritate pentru
personalul încadrat la SPGC al Primăriei Nădrag.   

5. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  taxei  pentru  oficierea  de  căsătorii  în  zilele  de
sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

6. Proiect de hotărâre privind montarea unui pavaj de pavele din beton pe str. Aleea Teiului.
           7.   Diverse .
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor proiecte de
hotărâre:

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  directe,  către  deţinătorul  actual  al
terenului, a unui teren situat în Nădrag str. Lunca înscris în CF 20001 Nădrag, nr. top
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/5/2 . 

8. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  taxelor  colectate  de  către  Serviciul  Public  de
Gospodărire Comunală al Primăriei Nădrag, pentru activităţile comerciale desfăşurate în
pieţele agroalimentare de pe raza comunei Nădrag.

9. Privind  confecţionarea şi amplasarea unor indicatoare rutiere pe drumurile de acces în
comuna Nădrag .   

            Punctul „Diverse” de pe ordinea de zi va deveni punctul nr. 10.
            Preşedintele de şedinţă  supune la vot  aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu 11
voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă  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
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul
2008) 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  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  taxei  de  închiriere  pentru  locurile  de  parcare  acoperite,  amenajate  de  primărie  pe
terenurile aparţinând domeniul  public sau privat al  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  de

hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru .
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            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
stabilirea  taxei  de  cazare  în  spaţiile  de  cazare  amenajate  la  cantina  Grupului  Şcolar  „Traian
Grozăvescu” Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre .

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Niţu atrage atenţia că în cazul în care vor fi cazaţi elevi în acele spaţii este necesar ca

aceştia să fie supravegheaţi de personal de specialitate. 
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
scutirea  de  la  plata  taxelor  de  apă,  canal  şi  salubritate  pentru  personalul  încadrat  la  SPGC al
Primăriei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre 

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
Dl. Linginari propune ca scutirea să se refere doar la o anumită cantitate de apă potabilă, de

exemplu 10 - 12 mc. pentru fiecare familie, considerând că altfel, dacă scutirea ar fi pentru cantităţi
nelimitate s-ar putea produce risipă de apă potabilă, cei scutiţi putând presta pentru alte persoane
anumite activităţi care implică consum de apă potabilă.

Viceprimarul propune ca scutirea să fie de 5 mc. apă potabilă / persoană.
Dl. Stoiconi propune ca scutirea să fie pentru cantitatea de 10 mc./ familie. 
Primarul propune amânarea discutării proiectului de hotărâre pentru şedinţa viitoare, când va

fi prezentată şi o analiză a costurilor implicate de fiecare dintre propunerile formulate de consilieri.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea primarului privind amânarea discutării
proiectului de hotărâre. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru .
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
stabilirea taxei pentru oficierea de căsătorii în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale) prin
citirea proiectului de hotărâre 

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
Dl. Meglei consideră că taxa de 50 lei prevăzută în proiectul de hotărâre este prea mică şi

propune ca taxa să fie de 100 lei.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu

propunerea d-lui Meglei. Proiectul de hotărâre modificat este adoptat cu 11 voturi pentru.
          Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
montarea unui pavaj de pavele din beton pe str. Aleea Teiului ) prin citirea proiectului de hotărâre 

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
Dl. Juşca arată că înainte de montarea pavajului este necesar a fi rezolvată problema apei

pluviale care se scurge de pe deal pe strada respectivă în zona casei Lugojan. 
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 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării directe, către deţinătorul actual al terenului, a unui teren situat în Nădrag str.
Lunca  înscris  în  CF 20001 Nădrag,  nr.  top  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/5/2)  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  de

hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
stabilirea taxelor colectate de către Serviciul Public de Gospodărire Comunală al Primăriei Nădrag,
pentru activităţile comerciale desfăşurate în pieţele agroalimentare de 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  de

hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Privind  confecţionarea şi
amplasarea  unor  indicatoare  rutiere  pe  drumurile  de  acces  în  comuna  Nădrag)  prin  citirea
proiectului de hotărâre 

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
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Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă supune la vot proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 10 al ordinii de zi – Diverse prin citirea
următoarelor cereri sau adrese:

- cererea d-nei Wagner Ecaterina Marina de a fi angajată ca asistent personal la persoana
cu handicap Murgoi Florin Alexandru. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.

- cererea d-lui Dumitrescu Viorel prin care solicită aprobare pentru construirea unui şopron
situat în zona blocului nr. 9 în care locuieşte. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.

- cererea d-nei Moldovan Domnica prin care solicită închirierea unei suprafeţe de 9mp de
teren în spatele blocului 19 în care domiciliază, pentru construirea unui şopron pentru
lemne. Secretara arată că pentru a se putea discuta cererea este necesar a se da citire şi
adresei  d-lui  Cioabă Gheorghe în  care  este  prezentată  situaţia  construcţiilor  din zona
respectivă. Dl. Meglei propune aprobarea cererii întrucât există spaţiu de circulaţie pe
lângă bloc şi pe lângă şopronul ce urmează a fi construit, propunere susţinută şi de către
d-nii Linginari şi Stoian. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea  d-lui  Gyapjas  Anton  prin  care  solicită  aprobare  pentru  închiderea  balconului
locuinţei sale situată în blocul 9. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-nei Stanconi Maria prin care solicită închirierea unui teren de 6 mp în zona
blocului 18 în care are domiciliul. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-lui Dărăbanţ Ionel  Petru prin care solicită  anularea taxelor  de apă potabilă,
canalizare  şi  salubritate  pentru  locuinţa  proprietate  personală  situată  în  blocul  12.
Viceprimarul arată ca acea locuinţă a fost subînchiriată de către petent şi ca atare au fost
utilizate serviciile respective, deci taxele trebuiesc achitate. Cererea este supusă la vot şi
este respinsă cu 11 voturi contra.

- Adresa din partea PNL filiala Lugoj prin care solicită aprobare pentru amplasarea unui
banner şi a unui meş electoral  în localitatea Nădrag. Viceprimarul  propune aprobarea
cererii  cu plata taxelor aferente.  Propunerea viceprimarului este aprobată cu 11 voturi
pentru.

- adresa din partea SPGC Nădrag prin care se arată că locuinţa situată la adresa strada
Oţelarilor  bl.4  ap.5  este  liberă  şi  poate  fi  repartizată  spre  închiriere.  Comisia  de
specialitate  nr.  3  a  consiliului  local  propune ca locuinţa  să  fie  repartizată  d-nei  Iova
Carmen. Propunerea comisiei nr. 3 este aprobată cu 11 voturi pentru.  

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

- dl. Linginari arată că cetăţenii de la blocul 4 care au închiriat teren proprietate a primăriei
pe care-l folosesc ca grădină, nu sunt de acord cu taxa de închiriere, pe care o consideră
prea  mare. Viceprimarul propune ca cei care nu sunt de acord cu taxa să renunţe în scris
la utilizarea terenului.

- dl. Linginari arată că el consideră foarte mică taxa de închiriere a terenurilor proprietate a
primăriei sau Statului Român, cu destinaţia de construire de garaje.

- dl.  Linginari  arată  că  există  probleme  legate  de  vânzarea  produselor  în  pieţele
agroalimentare de pe raza comunei ( vânzare de produse direct din maşină şi vânzare de
produse depozitate direct pe sol) şi ca atare propune prezenţa reprezentanţilor poliţiei în
zilele de piaţă.

- dl. Ungur arată că terenul de sport de la Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” necesită
lucrări de reparaţie prin asfaltare.             

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

Preşedinte de şedinţă 
                          Meglei Gherorghe                                        Secretar

    Fuior Mrioara 
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