
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 31 iulie 2013

              
              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.  
              Consilierul juridic al primariei comunei  Nădrag supune spre aprobare procesul
verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi
pentru.
              Consilierul juridic al primariei comunei  Nădrag arată că preşedinte de şedinţă
este d-na. Jurconi Flavia Ioana.  

  D-na.  Jurconi,  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 aprobarea  înfiinţării, organizării şi funcţionării creşei
cu două grupe din comuna Nădrag.

2. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru Biserica Creştină Baptistă
„Betel  ”  din  satul  Crivina,  comuna  Nădrag  necesare  executării  unui  gard
împrejmuitor al bisericii.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag,
necesare executării unor lucrări de reparaţii la casa parohială.

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 parcele a terenului înscris în CF
400275 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Comuna Nădrag în
cadrul S.C. ECOSAL – GNSC S.R.L.

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 aprobarea  înfiinţării, organizării şi funcţionării creşei cu două grupe din
comuna Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 alocarea de fonduri pentru Biserica Creştină Baptistă „Betel ” din satul
Crivina,  comuna Nădrag necesare executării  unui gard împrejmuitor  al  bisericii.)  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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare executării
unor  lucrări  de  reparaţii  la  casa  parohială.)  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 dezmembrarea în 3 parcele a terenului înscris în CF 400275 Nădrag, nr.
top  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a
referatului compartimentului de specialitate.  Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe
marginea acestui proiect. Primarul propune modificarea proiectului de hotărâre în sensul
introducerii la art. 2 a aprobării de dezmembrare în 2 parcele şi a terenului înscris în CF
400774 Nadrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/1/17 cu suprafaţa de 6631 mp,
proprietate  a  Statului  Român.  Celelalte  articole  ale  proiectului  urmează  a  se
renumerota  .Nemaifiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de
hotărâre modificat. Proiectul 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  cadrul  S.C.
ECOSAL  –  GNSC  S.R.L.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului
compartimentului  de specialitate.  Preşedintele  de şedinţă  solicită  discuţii  pe marginea
acestui proiect. Viceprimarul propune în funcţia de reprezentant al UAT Comuna Nădrag
în cadrul S.C. ECOSAL – GNSC  S.R.L, pe dl. Wagner Marian, consilier juridic în cadrul
Primăriei Nădrag. 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 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri: 

- cererea  d-nei.  Moldovan Simona  Aurelia  de  a  fi  angajată  ca  asistent  personal
pentru persoana cu handicap grav Moldovan Petru. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 110 voturi pentru. 

- cererea  d-lui.  Suciu  Alexandru  de  a  i  se  aproba racordarea  la  reţeaua  de  apă
potabilă pentru casa de vacanţă din zona luncă. Primarul este de părere ca în cazul
aprobării cererii să se pună petentului condiţia să nu  deterioreze îmbrăcămintea
asfaltică  a  drumului  DJ  681.Viceprimarul  consideră  că  ar  putea  fi  introdusă
conducta prin conducta de scurgere a apelor pluviale. Dl. Linginari întreabă cine
achită cheltuiala cu racordarea. Primarul arată că toate cheltuielile vor fi suportate
de  către  petent.  Primarul  propune amânarea  discutării  cererii  pentru  o şedinţă
ulterioară, urmând să se solicite petentului să prezinte o documentaţie tehnică din
care să rezulte soluţia tehnică pentru racordare şi traseul conductei de racordare,
în  aşa  fel  încât  să  nu  se  deterioreze  îmbrăcămintea  asfaltică  a  drumului.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea  d-nei.  Ferencz  Irina  de  a  fi  scutită  de  la  plata  taxelor  de  apă-canal,
salubritate  pe  perioada  1.04.2013-01.06.2013  când  a  fost  plecată  din  ţară.
Viceprimarul  arată  că  cererea  ar  fi  trebuit  depusă  anterior  plecării  din  ţară.
Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra. 

- cererea  d-nei.  Lugojan  Dorina  pentru  închirierea  unui  loc  de  parcare  în  zona
blocului  2.  Primarul  propune  amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă
ulterioară,  urmând  ca  solicitanta  să  facă  dovada  că  deţine  în  proprietate  un
autoturism. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea  d-lui.  Asavei  Vasile  pentru  închirierea  unui  loc  de  parcare  în  zona
blocului  16.  Primarul  propune  amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă
ulterioară,  urmând  ca  solicitanta  să  facă  dovada  că  deţine  în  proprietate  un



autoturism  înscris  pe  comuna  Nădrag.  Propunerea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea  d-nei.  Galbenu Adriana pentru închirierea unui loc de parcare în zona
blocului  23.  Primarul  propune  amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă
ulterioară,  urmând  ca  solicitanta  să  facă  dovada  că  deţine  în  proprietate  un
autoturism. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-nei. Gyapjas Helga Margareta pentru închirierea unui loc de parcare în
zona blocului 23. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară,  urmând  ca  solicitanta  să  facă  dovada  că  deţine  în  proprietate  un
autoturism. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lui Stir. Aurel pentru închirierea unui loc de parcare în zona blocului
17. Primarul propune ca viceprimarul să se deplaseze în zonă pentru identificarea
locului solicitat şi pentru lămurirea situaţiei celorlalte locuri de parcare din zonă,
iar în cazul în care există loc disponibil să se repartizeze d-lui. Stir.. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- cererea depusă de SC Vestito Flor SRL din Nădrag prin care solicită aprobarea
programului de funcţionare al punctului de lucru de pe strada Cornet 17, de luni
până sâmbătă între orele 08-13, 15-20. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.   

- cererea  depusă  de  Ghera  Mihaela  Cristina  prin  care  solicită  repartizarea  unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie introdusă pe lista de
priorităţi Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Adresa nr. 189/03.07.2013 a ADI Apă – Canal Timiş prin care se solicită punctul
de  vedere  al  CL Nădrag  de  aderare   a  comunei  Nădrag  ca  membru  în  ADI.
Primarul  arată  că  prin  aderarea  la  ADI  am  ceda  administrarea  sistemului  de
alimentare cu apă potabilă al comunei către ADI ceea ce ar însemna şi aplicarea
tarifelor practicate de această asociaţie care sunt de aproximativ 3 ori mai mari
decât  cele  practicate  la  ora actuală  în  comuna noastră,  fără  a  avea şi  garanţia
fermă că vom beneficia de finanţare pentru modernizarea canalizării. Preşedintele
de şedinţă supune la vot emiterea unui acord de aderare a comunei Nădrag la ADI
Apă-Canal Timiş. Propunerea este respinsă cu 11 voturi contra. 

- Adresa  nr.  661510/18.07.2013  a  Postului  de  Poliţie  Nădrag  prin  care  este
informată  Primăria  Nădrag,  că  în  urma sesizării  depuse de  mai  mulţi  cetăţeni
privind  comportamentul  neadecvat  al  d-lui  Sabău  Marcel,  s-a  luat  măsura
sancţionării contravenţionale a d-lui Sabău conform Legii nr. 61/1991.   

- solicitarea  verbală  formulată  de  dl  Cireşan  Dinu,  care  este  în  sală  şi  căruia
preşedintele de şedinţă îi acordă cuvântul, prin care solicită rezolvarea problemei
apelor pluviale din satul Crivina, din care o parte sunt colectate de un şanţ de trece
pe proprietatea sa personală şi care-l inundă periodic în cazul ploilor abundente.
Dl.  Cireşan pune în vedere consiliului  local  că în  cazul  în care nu se vor lua
măsuri de dirijare a apelor pluviale pe alte şanţuri sau canale de scurgere va fi
nevoit  să obtureze şanţul  care-i  traversează proprietatea ceea ce ar conduce la
inundarea  mai  multor  case şi  drumuri  din sat.  Primarul  arată  că în săptămâna
următoare vor fi demarate lucrările de săpare a unui nou şanţ de preluare a apelor
pluviale,  care  să  ocolească  proprietatea  d-lui.  Cireşan sau a  altor  locuitori  din
Crivina.             



            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Breabăn solicită să se repare jgheaburile de scurgere de la capela din cimitir.
- dl.  Călin  întreabă  dacă  nu  s-ar  putea  angaja  o  persoană  pentru  întreţinerea

curăţeniei în cimitirele din Nădrag. Primarul arată că angajările sunt blocate şi nu
există posturi vacante de natura celui solicitat.

- dl. Breabăn  arată că WC-urile ecologice de la piaţa agroalimentară Cornet trebuie
curăţate.  Dl.  Breabăn  solicită  analizarea  unei  posibilităţi  de  externalizare  a
serviciului de curăţenie al pieţei  către terţe persoane juridice sau fizice care să
poată percepe o taxă de curăţenie de la utilizatori.

- dl.  Breabăn  informează  că  în  zona  fostului  depou  al  uzinei,  ploile  au  spălat
pământul  de  la  rădăcinile  arborilor  ornamentali  plantaţi  pe  malul  pârâului,  şi
propune ca rădăcinile să fie protejate prin placarea malului cu dale dezafectate de
la trotuarele reparate. Viceprimarul informează că problema a fost deja rezolvată
prin aducerea de pământ la rădăcina arborilor.  

      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 
                 Jurconi Flavia Ioana                                               Secretar

                           Fuior Mărioara


