
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 17 august 2012

              
              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează consilierii Florea Doina şi Minea Vasile.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  9 voturi pentru. 
              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  acordul  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  în
vederea   depunerii  unei  cereri  de  finanţare  pentru  implementarea  proiectului
„Modernizare strada Metalurgiştilor şi acces strada Cornet, în localitatea Nădrag,
comuna Nădrag, judeţul Timiş" finanţat în cadrul programului PNDR prin măsura
413.22  –  Axa  4  LEADER,  prin  intermediul  Asociaţiei  Microregionale  Ţara
Făgetului.

2. Proiect  de hotărâre  privind  achiziţionarea  directă  fără  licitaţie  de contracte  de
servicii pentru consultanţă şi elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea
proiectului  „Modernizare  strada  Metalurgiştilor  şi  acces  strada  Cornet,  în
localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş" finanţat în cadrul programului
PNDR  prin  măsura  413.22  –  Axa  4  LEADER,  prin  intermediul  Asociaţiei
Microregionale Ţara Făgetului.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului local al comunei Nădrag pentru anul 2012. 

4. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  evaluării  în  vederea  vânzării  a  terenului
aferent casei situată la adresa Nădrag, str. Pasaj Stadion nr.2

5. 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 acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în vederea  depunerii unei
cereri de finanţare pentru implementarea proiectului  „Modernizare strada Metalurgiştilor
şi acces strada Cornet,  în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş" finanţat în
cadrul  programului  PNDR  prin  măsura  413.22  –  Axa  4  LEADER,  prin  intermediul
Asociaţiei  Microregionale  Ţara  Făgetului)  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 este adoptat cu 9
voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre  privind  achiziţionarea  directă  fără  licitaţie  de  contracte  de  servicii  pentru
consultanţă  şi  elaborare  studii  de  specialitate  pentru  instrumentarea  proiectului
„Modernizare strada Metalurgiştilor şi acces strada Cornet, în localitatea Nădrag, comuna
Nădrag, judeţul Timiş" finanţat în cadrul programului PNDR prin măsura 413.22 – Axa 4
LEADER,  prin  intermediul  Asociaţiei  Microregionale  Ţara  Făgetului)  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 este adoptat cu 9 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 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. Preşedintele de
şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea  acestui  proiect.   Nefiind  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 evaluării în vederea vânzării a terenului aferent casei situată la
adresa Nădrag, str. Pasaj Stadion nr.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 este adoptat cu 9 voturi. 
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
              - secretara comunei Nădrag transmite d-lui. Jurj o informare privind lucrările de
investiţii  ale  primăriei  aflate  în derulare,  precum şi situaţia  apartamentelor  din fondul
locativ de stat sau al primăriei, date solicitate de dl. consilier Jurj la şedinţa anterioară a
consiliului local.
              - preşedintele de şedinţă acordă cuvântul d-nei Popa Mariana care este prezentă
în sală pentru a-şi prezenta personal situaţia locativă. D-na Popa Mariana arată că a fost
titulara contractului de închiriere a unei locuinţe proprietate a primăriei, contract în care
la cererea dumneaei a fost trecut şi concubinul său Boicu Vasile. Ulterior relaţiile dintre
cei  doi  s-au  deteriorat  şi  comportamentul  concubinului  a  determinat-o  să  părăsească
locuinţa, el continuând să domicilieze în locuinţă fără a achita taxele aferente. Ca atare
petenta solicită  consiliului  local  să ia măsurile  ce se impun pentru evacuarea fostului
concubin, astfel încât ea să se poată întoarce în locuinţă. Preşedintele de şedinţă propune
consiliului local ca juristul primăriei să demareze procedurile în instanţă care se impun
pentru  evacuarea  debitorului  şi  pentru  recuperarea  debitelor  acumulate,  astfel  încât
petenta să se poată întoarce în locuinţă. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
9 voturi pentru.  
              - cererea d-nei. Popescu Maria aparţinător al persoanei cu handicap grav Neag
Maria de a se aproba indemnizaţia pentru handicap prevăzută de reglementările legale,
pentru d-na Neag Maria. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
              - cererea d-nei Grecu Hilda de a i se aproba închirierea unui loc de parcare
pentru autoturismul propriu în zona marcată  din faţa blocului  17 în care domiciliază.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru. 
              -  cererea d-nei. Stănescu Steluţa de a i se aproba închirierea unui spaţiu de 6 mp.
pentru  construirea  unui  şopron  pentru  lemne,  lângă  blocul  19  în  care  domiciliază.
Preşedintele  de  şedinţă  arată  că  inspectorul  cu  urbanismul  al  primăriei  a  fost  la  faţa
locului şi a constatat că există spaţiu pentru construirea şopronului. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari ).
              - cererea d-lui. Olariu Ioan Dorin de a i se repartiza 10 saci de ciment pentru
consolidarea dealului aflat în spatele casei sale, deal care a început să alunece înspre casă.
Petentul arată că manopera necesară lucrării va fi suportată de el. Primarul arată că se
impun lucrările respective. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.



              - solicitarea locatarilor caselor situate pe str. Splai Cornet de a se asfalta strada
din  faţa  caselor  lor.  Primarul  arată  că  în  acest  an  nu  există  fonduri  pentru  lucrarea
respectivă,  urmând ca asfaltarea să fie cuprinsă în programul de investiţii  pentru anul
următor, în măsura identificării fondurilor.
              - adresa SC Remax Agrozoo SRL prin care solicită închirierea, concesionarea
sau arendarea păşunii comunei Nădrag. Primarul arată că la ora actuală sunt concesionate
100  de  ha  din  păşunea  comunală,  iar  pe  mare  parte  din  suprafaţa  rămasă  s-a  extins
vegetaţia forestieră, astfel încât pentru a fi utilizată ca păşune se impune întâi curăţirea ei.
Primarul arată că poate ar fi interesaţi şi unii locuitori ai comunei, crescători de animale,
să arendeze păşunea şi propune amânarea discutării solicitării SC Remax Agrozoo SRL,
pentru  a  se  putea  consulta  şi  crescătorii  de  animale  din  comună  dacă  nu  doresc  să
arendeze suprafeţe din păşune. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată
cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere ( Jurj ).
              -  cererea d-nei.  Brezovan Daniela Maria de a i  se repartiza o locuinţă.
Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.                   
             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
              - dl. Breabăn arată că în unele porţiuni de pe str. Oţelarilor apa a săpat sub
apărările de mal care sunt în pericol să se prăbuşească. De asemenea informează că mai
sunt şi alte  locuri  în comună în aceeaşi  situaţie,  astfel  încât  ar  fi  necesare mai  multe
reparaţii. Primarul răspunde că va fi solicitat un excavator de la Apele Române care să
remedieze situaţia. 
              - dl. Linginari, propune ca în vederea unei mai bune cunoaşteri a problemelor
cetăţenilor şi a îmbunătăţirii comunicării cu cetăţenii, să se stabilească străzile sau zonele
din comună de care răspunde fiecare consilier, fără ca această arondare să fie restrictivă,
astfel:  
1) Linginari Puiu – str. Padeş, Nucilor, Liniştei, Brătoane, bl. 9.
2) Ungur Vasile – str. Izvodea, Fagului, Piaţa Parc, Metalurgiştilor până la fosta oţelărie.
3) Stoian Zaharia – str. Şcolii, blocuirle 18,19,20,21.
4) Jurconi Ioana – str. Izvorului, str. Teiului, Piaţa Centrală nr. 3,4,5,6.
5) Mizun Mihai – str. Tineretului casele începând cu nr. 1 şi blocurile începând cu bl. 11. 
6) Grissak Vasile – str. Cornet, Splaiul Cornet, str. Alunului, str. Bradului.
7) Florea Doina – bl. 1,2,3,8,10 de pe str. Tineretului.
8) Călin Florea – bl. 13,23,5,7, str. Turnătoriei, zona şcolii.
9) Breabăn str. Oţelarilor, Lunca, Ghioceilor, Poienii, Haiduca.    
10) Jurj Remus – satul Crivina.
11) Minea Vasile - având şi calitatea de viceprimar  desfăşoară activitate pe toată raza
comunei.
         Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă  declară  închisă  şedinţa  convocată  de  îndată  a  Consiliului  Local  al  comunei
Nădrag.

                Preşedinte de şedinţă 
                    Ungur Vasile                                                 Secretar

                           Fuior Mărioara


