PROCES - VERBAL
Încheiat azi 19 septembrie 2016
Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 preşedinte de şedinţă este dl. Biriescu
Ioan.
Dl. Biriescu, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unui număr cadastral nou imobilului teren
extravilan, având categoria de folosinţă pădure comunală, cu suprafaţa de 52.400 mp. situat
în zona „Negri” din localitatea Nădrag, Comuna Nădrag, jud. Timiş, imobil neînscris în
cartea funciară.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea
contractului de execuţie lucrări aferent obiectivului de investiţii „Construire pod peste râul
Nădrag, în localitatea Nădrag, judeţul Timiş.”
3. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a contractului de servicii „Activităţi de
achiziţie auxiliare - consultanţă în domeniul achiziţiilor publice în cadrul procedurii de
atribuire a contractului de execuţie lucrări referitor la obiectivul de investiţii „Construire pod
peste râul Nădrag, în localitatea Nădrag, judeţul Timiş ”.
4. Proiect de hotărâre privind organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea
contractului de întocmire PT şi execuţie lucrări aferent obiectivului de investiţii „Amenajarea
unui parc de aventură în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, destinat activităţilor de
recreere”
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Comuna Nădrag în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ( ADID ) Timiş.
6. Proiect de hotătâre privind desemnarea reprezentantului UAT Nădrag în Asociaţia
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Judeţul Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a 100 buc. corp iluminat cu LED cu
puterea de 12W şi a 10 buc. corp ilumiat cu LED cu puterea de 30W, pentru echiparea reţelei
de iluminat public a comunei Nădrag.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a
diplomelor, cupelor şi medaliilor pentru câştigătorii „Competiţiei Sportive Automobilistice
VTM Timiş – Nădrag 2016”.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2016.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului
intravilan înscris în CF categoria curţi construcţii cu suprafaţa de 758 mp. înscris în CF
401336 Nădrag nr. top 401336 situat pe strada Poieni din Nădrag.
11. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 11 a unui
Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a unui autoturism pentru dotarea Primăriei
Nădrag. Punctul Diverse va deveni punctul nr. 12 al ordinii de zi.
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.
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Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind alocarea unui număr cadastral nou imobilului teren extravilan, având categoria de
folosinţă pădure comunală, cu suprafaţa de 52.400 mp. situat în zona „Negri” din localitatea
Nădrag, Comuna Nădrag, jud. Timiş, imobil neînscris în cartea funciară.)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 organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea contractului de execuţie
lucrări aferent obiectivului de investiţii „Construire pod peste râul Nădrag, în localitatea
Nădrag, judeţul Timiş.”) 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 achiziţia directă a contractului de servicii „Activităţi de achiziţie auxiliare consultanţă în domeniul achiziţiilor publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului de
execuţie lucrări referitor la obiectivul de investiţii „Construire pod peste râul Nădrag, în
localitatea Nădrag, judeţul Timiş ”. ) 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 organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea contractului de
întocmire PT şi execuţie lucrări aferent obiectivului de investiţii „Amenajarea unui parc de
aventură în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, destinat activităţilor de recreere”) 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 desemnarea reprezentantului UAT Comuna Nădrag în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ( ADID ) Timiş. ) 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 hotătâre
privind desemnarea reprezentantului UAT Nădrag în Asociaţia pentru Promovarea şi
Dezvoltarea Turismului în Judeţul Timiş.) 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 (Proiect de hotărâre
privind achiziţia directă a 100 buc. corp iluminat cu LED cu puterea de 12W şi a 10 buc. corp
ilumiat cu LED cu puterea de 30W, pentru echiparea reţelei de iluminat public a comunei
Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul propune să fie achiziţionate 20 de
bănci şi 5 foişoare. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre completat cu propunerea viceprimarului. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor, cupelor şi
medaliilor pentru câştigătorii „Competiţiei Sportive Automobilistice VTM Timiş – Nădrag
2016”) 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 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag, pentru anul 2016.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
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Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan înscris în CF categoria
curţi construcţii cu suprafaţa de 758 mp. înscris în CF 401336 Nădrag nr. top 401336 situat pe
strada Poieni din 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 11 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţia directă a unui autoturism pentru dotarea Primăriei 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 12 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa SC Ecosal SRL prin care se solicită majorarea tarifelor pentru colectarea
deşeurilor menajere din comuna Nădrag, la 5.3 lei/pers. Primarul propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se efectua între timp o
consultare a populaţiei asupra eventualei oportunităţi de majorare a tarifelor.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Adresa nr. 1232/16.09.2016 a Federaţiei Caritass Diecezei Timişoara prin care solicită
aprobarea finanţării renovării exterioare a cantinei sociale pentru vârstnici şi copii
Nădrag. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
urmând ca până la acea şedinţă Federaţia Caritas să obţină autorizaţia de construire
necesară.
- Adresa nr. 2247/04.09.2016 a liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag prin
care se solicită nominalizarea a 3 reprezentanţi ai consiliului local în Consiliul de
Administarţie al liceului, un reprezentant în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii şi un reprezentant în Comisia pentru Prevenirea şi Combatera Violenţei în
mediul şcolar. Viceprimarul propune ca reprezentanţi în Consiliul de Administarţie al
liceului pe consilierii Ungur Vasile, Andrei Ioana şi Manea Maria, ca reprezentant în
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pe d-na. Andrei Ioana şi ca
reprezentant în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pe d-na. Manea
Maria. Propunerile viceprimarului sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 11 voturi
pentru.
- Cererea d-lui. Glauber Marcel, încadrat ca şef de echipă la staţia de tratare a apei
potabile a primăriei Nădrag, prin care solicită schimbarea scândurilor din lemn de la
şicanele staţiei de tratare a apei potabile. Primarul propune înlocuirea scândurilor cu
scânduri din gorun. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Se rediscută cererea d-lui Olariu Iosif Iuliu prin care arată că i s-a închis accesul în
curtea casei sale de pe strada Padeş nr. 29, în urma unor lucrări de excavare.
Discutarea cererii a fost amânată în şedinţa din data de 08.07.2016 când s-a solicitat
clarificarea situaţiei dreptului de proprietate asupra respectivei case. Petentul a depus
acte din care reiese că este proprietarul casei. Primarul propune să se deplaseze la faţa
locului viceprimarul împreună cu inspectorul cu urbanismul de la Primăria Nădrag
care să studieze situaţia şi să propună eventuale soluţii de rezolvare a problemelor.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Adresa nr. 1429/19.09.2016 a primarului comunei Nădrag prin care aduce la
cunoştinţă consiliului local faptul că începând cu data de 20.09.2016 este în concediul
legal de odihnă pentru anul 2016.
- Cererea d-lui. Muntean Liviu prin care solicită închirierea unui teren în suprafaţă de
18mp. în zona blocului 16, lângă fundaţia dezafectată din beton, pentru amenajarea
unui spaţiu acoperit cu copertină pentru gararea autoturismului proprietate personală.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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Cererea d-lui. Buzan Ovidiu prin care solicită închirierea spaţiului liber situat lângă
copertina din faţa blocului 22, în vederea amenajării unui spaţiu acoperit cu copertină
pentru gararea autoturismului proprietate personală. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-lui Nagy Carol prin care solicită închirierea locului de parcare nr.13 situat
în faţa blocului 2 pentru gararea autoturismului propriu. Petentul arată că respectivul
loc de parcare a fost atribuit d-lui. Dorneanu Gabriel dar acesta nu a folosit-o
niciodată. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
urmând a se verifica situaţia contractului de închiriere a d-lui. Dorneanu şi a se
clarifica faptul că dl. Nagy în cazul aprobării cererii ar deţine 2 spaţii de parcare.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-nei. UliuValentina prin care solicită închirierea unu spaţiu pentru parcarea
maşinii în zona blocurilor 19-22. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru
o şedinţă ulterioară, urmând ca până atunci inspectorul cu urbanismul să verifice dacă
există spaţii disponibile. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
Cererea depusă de un grup de locuitori domiciliaţi în zona şcolii din Nădrag prin care
solicită luarea de măsuri pentru prevenirea revărsării apelor pluviale pe căile şi
drumurile de acces din zonă. Primarul arată că vor fi luate măsuri pentru curăţirea
şanţurilor cu angajaţii şi utilajele primăriei şi cu sprijin şi din partea petenţilor.
Cererea d-nei. Sabău Nicoleta, domiciliată în str, Haiduca nr.1, prin care solicită
repartizarea în chirie a unei camere deţinute actualmente în chirie de vecina sa Botiz
Ana, care ar fi de acord cu acest schimb. Primarul arată că d-na. Sabău are restanţe
mari la plata chiriei locuinţei şi propune ca cererea să fie discutată într-o şedinţă
ulterioară achitării de către d-na. Sabău a restanţelor.
Cererea d-lui. Buşe Sebastian prin care solicită cumpărarea terenului aferent casei
situată la adresa str. Tineretului nr. 11, ap. 1, al cărei proprietar este. Primarul arată că
este nevoie de promovarea unui proiect de hotărâre pentru evaluarea terenului de către
un evaluator autorizat. Se supune la vot promovarea proiectului de hotărâre la o
şedinţă ulterioară. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Notificarea d-lui. Nagy Ioan prin care arată că renunţă la locuinţa pe care o deţinea în
chirie la bl.7, ap. 12. Primarul propune ca acea locuinţă să fie readusă la starea în
starea iniţială adică să fie împărţită în 2 garsoniere, aşa cum era prevăzut în planul
clădirii. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Adresa nr. R/P82/29.08.2016 a CJ Timiş prin care se transmite petiţia d-lui. Băban
Lazăr Petru care solicită ajutor bănesc de la Primăria Nădrag şi locuinţă în momentul
eliberării din Penitenciarul Popa Şapcă Timişoara. Primarul arată că va fi identificată
o locuinţă pentru a fi repartizată petentului.
Cererea d-lui. Farcaş Andrei prin care solicită închirierea unui teren cu suprafaţa de 12
mp. în lateralul blocului 18 pentru construirea unui şopron pentru lemne. Primarul
arată că terenul solicitat nu se pretează construirii unui şopron întrucât este amplasat
pe un canal de scurgere a apelor pluviale.
Cererea d-nei Ciorogaru Janeta, persoană cu handicap grav care solicită acordarea
indemnizaţiei prevăzută de lege. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
Cererea d-lui. Luca Iosif prin care solicită închirierea unui teren pentru gararea
maşinii personale în faţa casei sale de pe strada Fagului. Primarul propune ca
viceprimarul împreună cu inspectorul cu urbanismul să se deplaseze la faţa locului în
vederea identificării unui teren corespunzător, iar în cazul existenţei acestuia propune
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aprobarea cererii petentului. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-lui. Jujonescu Ioan prin care solicită închirierea unui loc de parcare în zona
blocului 21( lângă parcarea deţinută de Silagi Marian ) pentru autoturismul proprietate
personală. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Mateiu Caliopia prin care solicită aprobare pentru construirea unui
garaj care să aibă gard comun cu gardul locuinţei proprietate persoanlă a sa de pe
strada Şcolii nr.18. Primarul arată că petenta nu face dovada deţinerii unui autoturism,
neprezentând nici un talon de maşină. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11
voturi împotrivă.
- Cererea d-lui. Costea Vasile prin care solicită aprobare pentru construirea unui balcon
la locuina pe care o deţine ca proprietar în blocul nr.2 ap. 5. Cererea este supusă la vot
şi este respinsă cu 11 voturi împotrivă.
- Cererea d-nei. Alistar Rosita prin care solicită închirierea unui loc pentru parcarea
maşinii proprietate personală, în zona blocului 19. Primarul propune ca viceprimarul
împreună cu inspectorul cu urbanismul să se deplaseze la faţa locului în vederea
verificării existenţei unui teren corespunzător, urmând ca cererea să fie discutată la o
şedinţă ulterioară. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Biriescu Ioan

Secretar
Fuior Mărioara
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