PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23 august 2017
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 membri ai Consiliului Local al comunei Nădrag,
absenti Biriescu Lazar si Minea Vasile
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este d-na. Andrei
Flavia Ioana.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
D-na Andrei, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire prdinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea valorii de investiţie a
proeictului intitulat „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea
Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş” precum şi aprobarea solicitării unei Scrisori de
garanţie de la FNGCIMM SA IFIN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării, alocării unui numar cadastral nou
şi deschiderea unei cărţi funciare noi pentru parcela de teren extravilan situat în comuna
Nădrag, zona oxigen, neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa de 30.100 mp.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului
intravilan înscris în CF 401403 Nădrag nr cadastral 401406, cu suprafaţa de 300 mp. situat pe
strada Otelarilor din Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de proeictare tehnicoeconomică pentru „Modificarea autorizaţiei de construire pentru reabilitarea, supraetajarea şi
refuncţionalizarea sediului Primăriei, comuna Nădrag, judeţul Timiş” şi aprobarea organizării
procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări aferente
obiectivului de investiţii „Reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului Primăriei,
comuna Nădrag, judeţul Timiş ”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale zona 0
Ghizela, judeţul Timiş din cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în
judeţul Timiş.
6. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea privind aprobarea valorii de investiţie a proeictului intitulat „Modernizarea,
renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul
Timiş” precum şi aprobarea solicitării unei Scrisori de garanţie de la FNGCIMM SA IFIN în
vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea întabulării, alocării unui numar cadastral nou şi deschiderea unei cărţi
funciare noi pentru parcela de teren extravilan situat în comuna Nădrag, zona oxigen,
neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa de 30.100 mp) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre . Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
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Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan înscris în CF 401403 Nădrag nr
cadastral 401406, cu suprafaţa de 300 mp. situat pe strada Otelarilor din Nădrag) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentaţiei de proiectare tehnico-economică pentru „Modificarea
autorizaţiei de construire pentru reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului
Primăriei, comuna Nădrag, judeţul Timiş” şi aprobarea organizării procedurii de achiziţie
publică pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii
„Reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului Primăriei, comuna 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 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale zona 0 Ghizela, judeţul Timiş din
cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Timiş). Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Adresa nr.PE 305/S2/07.07.2017 a Institutiei Prefectului Judetul Timis privind
siguranta in scoli.
-Primarul arata că este necesar, pentru ca Parcul de aventura să poată funcţiona, să fie
administrat de un SRL sau mai exista solutia să fie delegaţi 2 angajati din cadrul primăriei
care să îngrijeasca acest parc, să facă curăţenie, să-l întreţină şi propune ca turiştii să nu
plătească taxe pentru folosirea acestui parc. Solicită consilierilor ca pentru şedinţa următoare
să vină cu propuneri privind administrarea parcului de aventură.
-Viceprimarul propune ca lista datornicilor de la bl 24 să fie afişată în holul blocului şi
să fie făcute somaţii către fiecare chiriaş în parte.
-Cererea d-nei Lăbonţu Cerasela prin care solicită cumpărarea locuinţei situate pe
Splaiul Ştrandului, locuinţă închiriată de la primăria Nădrag. Primar arată că urmează a se
întocmi documentaţia privind schimbarea în documentele cadastrale a proprietarului în sensul
constatării calităţii de nou proprietar a UAT comunei Nădrag, în loc de Uzinele Titan Călan
Nădrag.
-Cererea d-nei. Pichler Simona prin care solicita sa se ia masuri privind îndepărtarea
de pe străzi a câinilor vagabonzi. Cererea este supusă la vot li este aprobată cu 9 voturi
pentru.
-Cererea d-nei Popescu Apetri Viorica prin care solicită aprobare pentru cumpărarea
locuinţei închiriate la bl.23. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
-Cererea d-nei Varga Anita şi a d-lui Gyapias Atila prin care solicită repartizarea
locuinţei libere de la bl.7. Cererea este supusă la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru
-Cererea dlui Chirita Mihaita Raducu prin care solicita locuinta- se va trece pe lista de
prioritati
Dl Ungur roagă consilierii în funcţie să fie prezenţă la activităţile organizate de către
primărie.
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.
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Preşedinte de şedinţă
Andrei Ioana Flavia

Secretar
Fuior Mărioara
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