PROCES VERBAL
încheiat azi 27 septembrie 2011
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.
Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Jurj Remus. 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. Jurj, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Nădrag nr. 34/31.05.2011.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea
contractului de execuţie pentru lucrarea „Reabilitare, refuncţionalizare şi
mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul Timiş”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către chiriaşii actuali, a
apartamentelor situate în blocul nr. 23 de pe strada Şcolii, proprietate a Comunei
Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unei parcele de 500 mp. din
terenul intravilan situat pe str. Tineretului din Nădrag, înscris în CF 400008
Nădrag provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 1, nr. topografic 1/91.
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan situat pe Aleea
Teiului înscris în CF 400248 Nădrag număr cadastral 400248.
6. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr.
34/31.05.2011) 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 2 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de execuţie pentru
lucrarea „Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie 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 de hotărâre
este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind aprobarea vânzării către chiriaşii actuali, a apartamentelor situate în
blocul nr. 23 de pe strada Şcolii, proprietate a Comunei Nădrag.) 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind aprobarea dezlipirii unei parcele de 500 mp. din terenul intravilan situat
pe str. Tineretului din Nădrag, înscris în CF 400008 Nădrag provenită din conversia pe
hârtie a CF nr. 1, nr. topografic 1/91.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. 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 concesionarea terenului intravilan situat pe Aleea Teiului înscris în CF
400248 Nădrag număr cadastral 400248) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe
marginea acestui proiect. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:
- cererea d-lui. Luca Daniel prin care solicită să i se scadă de la plata chiriei
contravaloarea reparaţiilor de la locuinţa închiriată, cheltuieli pe care le-a făcut pe
cheltuiala proprie. Dl. Jurj propune ca scutirea de la plată să se facă abia după achitarea
de către petent a debitelor pentru serviciile de apă, canal, salubritate pe care le are faţă de
primăria Nădrag, adică din luna imediat următoare achitării în totalitate a debitelor
existente. Propunerea d-lui. Jurj este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
- cererile d-nelor. Farkas Izabela Evelyn şi Cheşcu Haretina Ancuţa de a li se
repartiza câte o locuinţă. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie introduse pe
lista de priorităţi. Propunerea preşedintelui este aprobată cu unanimitate de voturi.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari solicită să fie reparat stâlpul ce susţine semnul de trecere de
pietoni din zona staţiei de autobuz din centru, stâlp care a fost lovit de o maşină şi la ora
actuală este înclinat; De asemenea informează că cetăţenii din zona stadionului şi din
zona grădiniţei solicită reamplasarea mobilierului stradal ( bănci şi mese ) din zonă; În
continuare dl. Linginari arată că el consideră că ar fi necesar ca pe străzile ce urmează să
fie asfaltate prin proiectul integrat aflat în derulare să nu se mai aprobe timp de 2-3 ani
lucrări de branşare a cetăţenilor la reţelele de apă, canal sau gaze sau alte lucrări care să
necesite spargerea asfaltului, iar în cazul în care apar totuşi lucrări imperios necesar a fi
realizate, executantul să fie obligat să refacă îmbrăcămintea asfaltică; Dl. Linginari
solicită să fie somaţi preotul catolic şi proprietarii locuinţei Dobravetz de pe strada
Metalurgiştilor să cureţe bălăriile şi vegetaţia abundentă crescută în curţile şi în jurul
locuinţelor ai căror proprietari sunt, iar în cazul în care nu se conformează să fie amendaţi
şi să fie informaţi şi superiorii preotului catolic.
- dl. Biriescu solicită să fie reparat stâlpul ornamental de la iluminatul stradal
din zona blocului 16, stâlp ce a fost rupt.
- dl. Ungur solicită să fie reparate jgheaburile de la blocul 7 care sunt sparte şi
conferă un aspect urât zonei.
- d-na Dobra solicită să fie ajutată cu piatră spartă care să fie aşternută pe
drumul care duce la releul de televiziune şi telefonie precum şi la casa şi grădina sa,
arătând că în cazul în care drumul nu va fi reparat va interzice trecerea pe proprietatea sa
a echipelor de întreţinere şi reparaţie a releului.

- dl. Meglei arată că de pe malul pârâului se ia piatră pentru diverse lucrări şi
solicită ca golurile rămase să fie umplute şi nivelate, întrucât în zone respectivă vin turişti
la iarbă verde.
- primarul informează consiliul local că a fost chemat la ADI Apă – Canal Timiş
pentru a semna actele de retragere din asociaţie şi a dat curs acestei solicitări; Totodată
informează consiliul local că a fost contactat de un investitor în domeniul confecţiilor
care căuta forţă de muncă pe care să o transporte la Lugoj. Informează consiliul că în
următoarele 3 zile se va afla în concediu de odihnă.
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.
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