
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 septembrie 2012

              
              Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează consilierul Mizun Mihai.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 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 constatarea  încetării mandatului de consilier în cadrul
Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-lui. Mizun Mihai.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului
Local al comunei Nădrag, al d-lui. Lăzărescu Marinică.

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  desemnarea  reprezentantului  comunei  Nădrag  în
Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Deşeuri  Timiş
( ADID Timiş ).

5. Diverse.  
            Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind constatarea  încetării mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local
al  comunei  Nădrag,  al  d-lui.  Mizun  Mihai)  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 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei
Nădrag, al d-lui. Lăzărescu Marinică) prin citirea proiectului de hotărâre.
             Se prezintă procesul verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea
mandatului de consilier al d-lui Lăzărescu Marinică. 
             Dl. Lăzărescu Marinică depune jurământul prevăzut de Legea nr.215/2001
republicată, jurământ pe care-l semnează.
             Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 10 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 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 desemnarea reprezentantului comunei Nădrag în Adunarea Generală a
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Deşeuri  Timiş  (  ADID 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 este adoptat cu 11 voturi. 
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- cererea d-nei. Fira Geanina, care prezentă la şedinţă, de a i se aproba închirierea
locuinţei proprietate a Primăriei, situată la adresa Padeş nr. 28, având în vedere că
în  urma divorţului,  locuinţa  în  care  a  domiciliat  anterior  a  rămas  fostului  soţ.
Primarul,  având în vedere urgenţa cererii  şi  faptul  că locuinţa  solicitată  a fost
refuzată de mai multe persoane din cauza reparaţiilor necesare, propune aprobarea
cererii urmând ca repartiţia să-i fie acordată solicitantei dacă în termen de o lună
aceasta a efectuat reparaţiile ce cad în sarcina chiriaşului şi este gata să se mute în
locuinţă, condiţie agreată de petentă.. Propunerea primarului este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.    

- cererea d-lui Halaşciuc Dorel de a i se concesiona terenul aferent fostei centrale
termice de la blocul 6, clădire al cărui proprietar este. Preşedintele de şedinţă arată
că din documentaţia depusă împreună cu cererea nu reiese cu exactitate ce teren
este  solicitat,  documentaţia  fiind  lacunară,  şi  propune  discutarea  cererii  într-o
şedinţă  ulterioară,  petentul  având  obligaţia  de  a  reface  documentaţia  tehnică.
Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- referatul compartimentului de impozite şi taxe al primăriei prin care se solicită
aprobarea  scăderii  din  evidenţele  fiscale  -  debite,  a  contravalorii  mai  multor
procese-verbale  de  contravenţie  pe  numele  Szelle  Astrid,  având  în  vedere  că
debitoarea  a  decedat.  Referatul  este  supus  la  vot  şi  este  aprobat  cu 11  voturi
pentru.

- cererea  d-lui.  Sârbu Cristian  de  a  i  se  repartiza  materiale  pentru  consolidarea
malurilor pârâului care trece prin spatele casei sale. Petentul arată că manopera
necesară lucrării va fi suportată de el. Preşedintele de şedinţă arată că inspectorul
cu probleme de urbanism s-a deplasat la faţa locului şi a constatat că apărările de
mal existente sunt degradate iar  lucrările  pentru remediere au un volum foarte
mare,  astfel  încât  recomandă  acordarea  de  ajutor  în  materiale  în  limita
posibilităţilor. Primarul propune repartizarea a 20 de saci de ciment, urmând să se
verifice modul în care aceste materiale au fost utilizate. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- cererea  d-lui.  Balaş  Cristian  de  a  i  se  repartiza  materiale  pentru  consolidarea
malurilor  pârâului  care  trece  prin  faţa  casei  sale.  Petentul  arată  că  manopera
necesară lucrării va fi suportată de el. Preşedintele de şedinţă arată că inspectorul
cu probleme de urbanism s-a deplasat la faţa locului şi a constatat că apărările de
mal sunt pe proprietatea publică şi  recomandă acordarea de ajutor cu materiale.
Primarul propune repartizarea a 20 de saci de ciment, urmând să se verifice modul
în care aceste materiale  au fost utilizate.  Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru. 



- cererea d-nei. Gross Marta prin care solicită refacerea verandei casei proprietate a
primăriei Nădrag, pe care o deţine în chirie. Petenta arată că este dispusă să facă
reparaţia  pe  cheltuiala  proprie,  iar  contravaloarea  reparaţiei  să  fie  scăzută  din
chiria  datorată.  Preşedintele  de  şedinţă  arată  că  inspectorul  cu  urbanismul  a
verificat lucrările executate şi a constatat că au fost utilizate materiale în valoare
de 1186 lei. Preşedintele de şedinţă propune scăderea din chiria ce va fi datorată
de d-na. Gross Marta, a sumei de 1186 lei. Propunerea preşedintelui de şedinţă
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-lui. Vegheş Gheorghe prin care solicită ajutor pentru construirea unui
zid în spatele casei sale. Inspectorul cu urbanismul în urma verificărilor constată
că lucrarea se execută pe un teren proprietate privată a d-lui. Vegheş. Preşedintele
supune la vot cererea care este respinsă cu 11 voturi contra. 

-  cererea d-lui.  Gyapjas Geza de a i  se aproba închirierea uni teren în vederea
construirii uni şopron în care să ţină un cal. Dl. Linginari informează că există
deja  o  construcţie  care  împreună  cu  împrejmuirea  măsoară  115  mp.  Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se face
verificări mai amănunţite. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru. 

- cererea  d-nei.  Mironica  Daliana  de  a  i  se  aproba  închirierea  unui  teren   în
vecinătatea blocului în care domiciliază, pentru construirea unui şopron de lemne.
Inspectorul cu urbanismul arată că este interzis ca şopronul să fie alipit de peretele
blocului, iar din documentaţia anexată cererii reiese că şopronul este lipit de bloc.
Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.

- cererea  d-lui.  Gyapjas  Anton  de  a  fi  scutit  de  la  plata  chiriei  cu  valoarea
materialelor  pe care le-a  folosit  la  repararea  apartamentului.  Primarul  arată  că
reparaţiile  au  fost  efectuate  fără  a  se  solicita  anterior  aprobarea  primăriei  şi
chiriaşul are datorii mari anterioare efectuării reparaţiilor. Cererea este supusă la
vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.

- cererea  d-lui.  Orliczky Helmuth  prin care  solicită  închirierea  spaţiului  aflat  în
vecinătatea apartamentului său. Primarul arată că spaţiul respectiv este deţinut cu
contract de închiriere de un locatar care achită taxele de închiriere la zi. Cererea
este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.

- cererea d-nei. Călin Maria Ghizela de a i se repartiza materiale pentru repararea
malului râului din faţa casei sale. Primarul propune acordarea a 10 saci de ciment.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-lui. Grissak Axente Vasile de a i se închiria un spaţiu pentru amenajarea
unei copertine pentru gararea maşinii personale. Primarul arată că este inestetic.
Dl  Linginari  crede  că  nu  există  spaţiu  suficient.  Primarul  propune  amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând  să se deplaseze inginerul cu
urbanismul la faţa locului pentru a verifica dacă există spaţiu suficient, pentru a
nu afecta drumul. Propunerea primarului este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1
abţinere ( dl. Grissak ).

- cererea d-lui. Huţanu Sebastian Liviu de a i se repartiza o locuinţă. Preşedintele
de  şedinţă  propune  introducerea  cererii  pe  lista  de  priorităţi.  Propunerea
preşedintelui este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.                        



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

- dl.  Breabăn solicită repararea jgheaburilor de scurgere de la blocul 2. Primarul
arată că aceasta este treaba locatarilor care sunt proprietarii apartamentelor din
bloc.

- dl. Linginari arată că ar fi necesar să se prelungească programul de funcţionare a
iluminatului din piaţa agroalimentară Cornet, şi că ar fi trebui betonat accesul în
piaţă.

- dl. Breabăn doreşte să fie informat dacă s-a luat legătura cu Apele române pentru
reparaţia digurilor de sprijin, aşa cum a solicitat la o şedinţă ulterioară. Primarul
informează că a fost adresată o solicitare apelor române şi preşedintelui CJT. Dl.
Breabăn mai  arată  că au fost  aruncate  materialele  rezultate  în  urma  reparaţiei
drumului, în curba din zona fostei uzine şi din această cauză se formează bălţi
mari în urma ploilor iar copiii nu pot merge la şcoală. Primarul arată că se vor lua
măsuri  de  remediere  şi  solicită  sprijinul  d-lui.  Breabăn  în  supravegherea  şi
verificarea lucrărilor.

- d-na. Florea arată că locatarii din unele blocuri din Nădrag sunt deranjaţi de fumul
emanat de sobele din blocuri, care au coşuri improvizate şi arată că ar fi necesar
ca utilizatorii acestor sobe să prelungească burlanele de evacuare a fumului pentru
ca el să depăşească acoperişul blocului şi să nu mai afume vecinii de sus. Primarul
solicită d-nei. consilier să încerce să stea de vorbă cu locatarii pentru a – i lămurii
să-şi prelungească burlanele  sau pentru a identifica alte metode de rezolvare a
problemei.       

- Primarul  informează  că  Federaţia  Caritas  solicită  prelungirea  contractului  de
închiriere a spaţiului pe care-l folosesc şi prelungirea parteneriatului cu Consiliul
Local.  Primarul  propune  rediscutarea  parteneriatului  cu  federaţia,  în  sensul
revizuirii  criteriilor  de stabilire  beneficiarilor unei mese gratuite şi a includerii
unui  reprezentant  al  primăriei  în  comisia  de  stabilire  a  beneficiarilor  de masă
gratuită. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- dl. Ungur arată că ar fi necesar ca, pentru păstrarea curăţeniei şi integrităţii lor,
toaletele  ecologice  din  zona  parcului  să  fie  închise  atunci  când  nu  au  loc
manifestaţii aprobate.

- dl. Breabăn arată că există mulţi deţinători de mopede care nu respectă interdicţia
de circulaţie dintre blocuri şi solicită sprijinul poliţiei  locale pentru remedierea
situaţiei.      

         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 
                    Ungur Vasile                                                 Secretar

                           Fuior Mărioara


