Încheiat azi 10 iulie 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.
Secretara comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur Vasile,
conform hotărârii consiliului local Nădrag nr. 4/29.06.2012.
Dl. Ungur, 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 adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local al comunei Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului
„Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum
propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc
fotovoltaic, în comuna Nădrag judeţul Timiş. ”
4. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 4 a unui
Proiect de hotărâre privind asigurarea de către Consiliul Local al comunei Nădrag a
mijloacelor financiare necesare unui stagiu de pregătire centralizată a echipei de fotbal a
Asociaţiei Sportive „Padeşul” Nădrag, ce reprezintă comuna Nădrag în competiţii,
introducerea la punctul 5 a unui Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2012, iar
punctul Diverse va deveni punctul nr.6.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. 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 adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Local al comunei Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. Având în vedere faptul că în proiectul de regulament la art. 35 nu este
specificată data şedinţelor ordinare viitoare ale consiliului local, viceprimarul propune ca
şedinţele ordinare să fie ţinute în ultima zi de miercuri a fiecărei luni calendaristice de la
ora 0900. D-na Florea propune ca şedinţele ordinare să înceapă la ora 12 00. Se supune la
vot propunerea viceprimarului ca şedinţele ordinare să fie ţinute în ultima zi de miercuri
a fiecărei luni calendaristice de la ora 0900. Propunerea este aprobată cu 7 voturi pentru şi
patru voturi contra ( Jurj, Călin, Florea şi Grissak). Propunerea d-nei Florea nu se mai
supune la vot. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre completat conform propunerii viceprimarului. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei
Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă invită consilierii să facă propuneri pentru

componenţa nominală a comisiilor. Viceprimarul propune următoarea componenţă
nominală a comisiilor:
- Comisia nr.1 economică, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, Linginari Puiu Ioan, Florea
Doina, Călin Florea, Stoian Zaharia şi Mizun Mihai.
- Comisia nr. 2 buget – finanţe, învăţământ, Ungur Vasile, Grissak Axente Vasile
şi Jurconi Flavia Ioana.
- Comisia nr.3 pentru protecţie socială, sănătate, familie, protecţia copilului,
muncă, cultură şi culte, juridică şi de disciplină, Minea Vasile, Jurj Remus şi
Breabăn Georgel.
Dl. Jurj arată că, consilierii din partea USL ar dori să facă ei şi nu consilierii din
partea altor formaţiuni politice, propuneri privind nominalizarea consilierilor USL în
comisii. Preşedintele de şedinţă arată că viceprimarul a făcut doar o propunere în numele
grupului de consilieri PDL, celelalte grupuri de consilieri fiind libere să formuleze alte
propuneri dacă doresc. Dl. Jurj arată că nu are alte propuneri de formulat. Nemaifiind
alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea viceprimarului.
Propunerea este aprobată cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri ( Călin, Florea, Grissak şi Jurj ).
Preşedintele de şedinţă invită membrii comisiilor să se retragă pentru a-şi desemna
funcţiile pe care le vor deţine fiecare în cadrul comisiilor. Membrii comisiilor se retrag şi
după revenirea în sala de şedinţe se comunică pentru fiecare comisie următoarea
componenţă pe funcţii:
- Comisia nr.1 economică, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, Linginari Puiu Ioan
preşedinte, Florea Doina secretar, Călin Florea, Stoian Zaharia şi Mizun Mihai
membri
- Comisia nr. 2 buget – finanţe, învăţământ, Ungur Vasile preşedinte, Grissak
Axente Vasile secretar şi Jurconi Flavia Ioana membru.
- Comisia nr.3 pentru protecţie socială, sănătate, familie, protecţia copilului,
muncă, cultură şi culte, juridică şi de disciplină, Minea Vasile preşedinte, Jurj
Remus secretar şi Breabăn Georgel membru.
În continuare preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
completat conform propunerii viceprimarului privind componenţa nominală şi conform
propunerilor comisiilor de specialitate privind funcţiile în cadrul comisiilor. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri ( Călin, Florea, Grissak şi Jurj ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Realizarea de noi
capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea
resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, 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 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 asigurarea de către Consiliul Local al comunei Nădrag a mijloacelor
financiare necesare unui stagiu de pregătire centralizată a echipei de fotbal a Asociaţiei
Sportive „Padeşul” Nădrag, ce reprezintă comuna Nădrag în competiţii) 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 10 voturi pentru şi o
abţinere ( Linginari ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag 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 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- cererea depusă de Tălcean Nicolae şi Oanea Vica prin care solicită cumpărarea
terenului aferent casei ai cărei proprietari sunt, situată pe Pasajul Stadion nr.2.
Primarul arată că pentru vânzare este necesar să se stabilească valoarea terenului
de către o firmă de specialitate. Dl. Ungur întreabă cine plăteşte evaluarea.
Viceprimarul arată că evaluarea este plătită de primărie, urmând ca valoarea ei să
fie ulterior recuperată de la cumpărător. Dl. Breabăn consideră că aceste terenuri
ar fi trebuit să fie întabulate când a fost cumpărată casa şi este de părere ca
terenul să fie vândut fără licitaţie proprietarului casei. Primarul arată că terenul
va fi vândut proprietarului casei fără licitaţie. Preşedintele de şedinţă propune
consiliului local aprobarea unui acord de principiu pentru evaluarea şi vânzarea
terenului, urmând ca la şedinţele ulterioare să fie promovate proiectele de
hotărâre necesare. Propunerea preşedintelui este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Gross Marta prin care solicită refacerea verandei casei proprietate
a primăriei Nădrag, pe care o deţine în chirie. Petenta arată că este dispusă să
facă reparaţia pe cheltuiala proprie, iar contravaloarea reparaţiei să fie scăzută
din chiria datorată de petentă. Preşedintele de şedinţă propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca până la acea dată
responsabilul cu urbanismul al primăriei să constate necesarul de materiale
pentru lucrare. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi.
- cererile depuse de Gyenge Bianca Iuliana şi Paseca Daniel pentru repartizarea de
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererilor pe lista de
priorităţi. Propunerea este aprobată cu 11 voturi.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Breabăn informează că familia Ilău domiciliată pe str. Poieni într-o casă
proprietate a primăriei are un comportament inadecvat faţă de vecini pe care-i
terorizează şi în plus nu plăteşte nici chiria, motiv pentru care ar trebui evacuaţi
din locuinţă. Primarul arată că se va verifica dacă nu plăteşte chiria, urmând să
se ia măsurile legale în consecinţă. Dl Ungur arată că vecinii terorizaţi trebuie să
se adreseze poliţiei, primăria neavând competenţe legale în acest sens.
- dl. Călin cere ca băncile şi mesele care au fost amplasate în comună să nu mai
fie mutate la iniţiativa oricui. Viceprimarul informează că băncile şi mesele au
fost luate pentru a fi reparate şi vopsite, urmând a fi aduse apoi fiecare de unde a
fost luată.

-

dl. Jurj solicită să se facă o inventariere a mobilierului stradal din comună pentru
a se avea o evidenţă clară a amplasării lui.
- dl. Grissak solicită să se amplaseze bănci şi pe Aleea Bradului având în vedere
că pe acea stradă nu s-a făcut nimic. Viceprimarul răspunde că pe acea stradă s-a
făcut totuşi câte ceva, având în vedere că s-a introdus apa potabilă, a fost
asfaltată şi a fost reparată instalaţia de iluminat public.
- dl. Breabăn crede că ar trebui luate măsuri de reparare a locuinţelor din colonia
de pe strada Haiduca care prezintă un grad ridicat de deteriorare. Dl. Ungur arată
că este o obligaţie şi a chiriaşilor întreţinerea locuinţei pe care o deţin cu chirie
de la primăria Nădrag.
- Dl Jurj solicită în numele grupului de consilieri PDL ca la şedinţa viitoare să se
prezinte o informare privind lucrările de investiţii ale primăriei aflate în derulare,
precum şi situaţia apartamentelor din fondul locativ de stat sau al primăriei.
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
Ungur Vasile
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