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              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei  11 membri ai Consiliului Local

al comunei Nădrag. Absentează motivat dl. Minea Vasile
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru. 
              Secretara comunei Nădrag informează că este necesar sa fie ales un preşedinte
de  şedinţă  Dl.  Linginari  o  propune  ca  preşedinte  de  şedinţă  pe  d-na.  Florea  Doina.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

  D-na. Florea Doina, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de
îndată a  Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic
pentru realizarea obiectivului de investiţii  „Baza sportivă în localitatea Crivina,
comuna Nădrag, judeţul Timiş”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pavării trotuarului din satul Crivina de la
staţia de autobuz la Şcoala generală.

3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a contractului de execuţie pentru
lucrarea  „Modernizarea  şi  reamenajarea  cantinei  şcolii  din  localitatea  Nădrag
comuna Nădrag judeţul Timiş” 

4. 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 studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic pentru realizarea
obiectivului de investiţii  „Baza sportivă în localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul
Timiş”) 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 şi 1 abţinere ( Jurj )
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea pavării trotuarului din satul Crivina de la staţia de autobuz la
Şcoala  generală.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Preşedintele  de  şedinţă  solicită
discuţii pe marginea acestui proiect. Dl Jurj este de părere că ar fi util să se amenajeze
trotuarul  pe ambele părţi  ale drumului şi de asemenea solicită să se ia în considerare
posibilitatea  amenajării pe viitor a trotuarului pe toată lungimea străzii principale din sat.
Primarul  arată  că  se  ca  încerca  identificarea  mijloacelor  financiare  pentru  realizarea
propunerilor  d-lui Jurj.       Nemaifiind 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  achiziţionarea  directă  a  contractului  de  execuţie  pentru  lucrarea
„Modernizarea  şi  reamenajarea  cantinei  şcolii  din  localitatea  Nădrag comuna  Nădrag
judeţul  Timiş”)  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 10 voturi pentru.



            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse).
- dl.  Linginari  întreabă  când se  va  pune în  funcţiune  creşa  şi  când se vor  face

înscrieri.  Primarul arată  că directorul  şcolii  împreună cu asistentul social  de la
primărie se vor deplasa la domiciliul părinţilor cu copii între 1-3 ani pentru a le
explica că îşi pot înscrie copiii la creşă.

- dl. Linginari întreabă care este situaţia juridică a celor 2 clădiri abandonate de pe
strada Izvodea. Primarul arată că se va proceda la lămurirea situaţiei juridice a
celor două clădiri.  

- dl.  Linginari  propune  ca  dl.  Mircia  Dumitru  să  fie  somat  să-şi  repare  sau  să
demoleze clădirea al cărei proprietar este, situată pe strada Izvodea lângă varniţă,
având în vedere că din cauza degradării avansate clădirea reprezintă un pericol
public. 

- dl. Grissak se interesează despre situaţia realizării şoproanelor de la blocul 6 şi
este  de  părere  că  pentru  executarea  şoproanelor  s-ar  putea  folosi  materialele
rezultate de la reabilitarea ce se execută la sediul primăriei. Primarul arată că se
va  trasa  ca  sarcină  viceprimarului  recuperarea  materialelor  provenite  de  la
reabilitarea sediului primăriei şi începerea lucrărilor la şoproanele de la blocul 6.
De asemenea viceprimarul va avea sarcina amenajării platformei de compost din
Luncă. 

- dl. Breabăn propune să se ia măsuri ca proprietarii de atelaje cu tracţiune hipo să
fie obligaţi să ia măsuri ca animalele să nu murdărească străzile cu materii fecale.
Primarul  informează  că  se  va  lua  legătura  cu  lucrătorii  postului  de  poliţie  în
vederea identificării măsurilor legale ce se pot aplica.  

- dl. Breabăn solicită să se amplaseze semne de circulaţie în zona blocului 10 care
să interzică circulaţia vehiculelor pe culoarul din  faţa blocului.       

            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 
                   Florea Doina                                                          Secretar

                           Fuior Mărioara
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