PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 septembrie 2015
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.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretara comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Breabăn
Georgel.
Dl. Breabăn, preşedintele 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 executării de lucrări de consolidare a taluzului
drumului pe strada Alunului din localitatea Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
de stat, din cadrul Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag, care nu dispun
de locuinţă în localitatea Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a contractului de servicii „Elaborarea
documentaţiei de modificare a autorizaţiei de construire pentru obiectivul: Reabilitare,
refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul Timiş”.
4. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
Introducerea la punctul 4 a proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării
de către Enel Distribuţie Banat, a 4 parcele de teren în suprafaţă de 12,1 mp. fiecare, ce fac
parte din domeniul public al Comunei Nădrag, în vederea amplasării a 4 posturi de
transformare care alimentează toţi consumatorii din comuna Nădrag.
Introducerea la punctul 5 a proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţiei
contractului de prestări servicii electrice „ Mentenanţă, service şi întreţinere instalaţie de
iluminat stradal a comunei Nădrag, lucrări în specialitatea reparaţii electrice accidentale”
Punctul Diverse va deveni punctul 6.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă
cu 11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă
cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de consolidare a taluzului drumului pe strada
Alunului din localitatea Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. 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 aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru cadrele
didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din cadrul
Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag, care nu dispun de locuinţă în localitatea
Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
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 achiziţia directă a contractului de servicii „Elaborarea documentaţiei de
modificare a autorizaţiei de construire pentru obiectivul: Reabilitare, refuncţionalizare şi
mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de

hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Dl. Minea solicită o informare
despre sumele care s-au cheltuit până în prezent cu respectivul obiectiv de investiţii şi arată
că după părerea sa nu s-a lucrat corespunzător. Ca atare propune amânarea discutării cererii
pentru o şedinţă ulterioară datei când i se vor comunica sumele cheltuite. Primarul arată că
sumele pot fi aflate oricând de către dl. viceprimar Minea şi arată că este necesar a se urgenta
întocmirea documentaţiei de modificare a autorizaţiei de construire şi ulterior scoaterea la
licitaţie a continuării lucrărilor, având în vedere că lucrările la obiectiv sunt suspendate de
peste un an şi obiectivul se deteriorează din cauza intemperiilor atmosferice dacă lucrarea nu
este continuată. Dl. Jurj propune să fie supus la vot proiectul de hotărâre şi în cazul adoptării
să se solicite oferte de la minim 6 firme de proiectare în vederea selectării ofertei cu preţul cel
mai scăzut pentru încheierea contractului de servicii. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre conform propunerii d-lui Jurj. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru şi 2 împotriva ( Minea şi Lăzărescu ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (privind aprobarea
concesionării de către Enel Distribuţie Banat, a 4 parcele de teren în suprafaţă de 12,1 mp.
fiecare, ce fac parte din domeniul public al Comunei Nădrag, în vederea amplasării a 4
posturi de transformare care alimentează toţi consumatorii din comuna Nădrag) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. 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 5 al ordinii de zi (privind aprobarea
achiziţiei contractului de prestări servicii electrice „ Mentenanţă, service şi întreţinere
instalaţie de iluminat stradal a comunei Nădrag, lucrări în specialitatea reparaţii electrice
accidentale”) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. 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 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa nr. 2109/21.09.2015 a Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” prin care
solicită nominalizarea de către consiliul local a 3 reprezentanţi care să facă parte din
consiliul de administraţie al liceului în anul şcolar 2015-2016, precum şi desemnarea
unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi a unui
reprezentant în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
Primarul propune următorii reprezentanţi:
1) Pentru Consiliul de administraţie Linginari Puiu Ioan, Ungur Vasile, Jurconi
Falvia Ioana.
2) Pentru Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii Ungur Vasile.
3) Pentru Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Linginari Puiu Ioan.
Propunerile primarului sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 11 voturi pentru.
- Adresa clubului Bănăţean de Turism prin care solicită acordul de principiu pentru
organizarea unei competiţii de cicloturism montan al cărei traseu să fie şi pe raza
comunei Nădrag. Preşedintele de şedinţă propune transmiterea unui acord de
principiu. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Şerban Petrică prin care solicită aprobare pentru extinderea
împrejmuirii terenului din zona casei sale, teren dobândit prin cumpărare de la
Primăria Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Protopăscu Gheorghiţă prin care solicită un loc de parcare în zona
blocului 23. Arătând că inspectorul cu urbanismul din cadrul primăriei nu a identificat

locuri de parcare disponibile în zonă, preşedintele de şedinţă supune la vot cererea.
Cererea este respinsă cu 11 voturi contra.
- Cererea d-lui. Farcaş Francisc prin care solicită să fie scăzute din plata chiriei sumele
cheltuite pentru repararea locuinţei închiriate de la primărie. Cererea este aprobată cu
11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Brînză Maria prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune să se verifice dacă petenta nu are locuinţă
proprietate particulară în Nădrag şi dacă nu are, cererea să fie trecută pe lista de
priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Farcaş Baby prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Varga Valeria Maria prin care solicită să-i fie reînnoit contractul de
închiriere pentru locuinţa proprietate a Primăriei pe care o ocupă în prezent. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Notificarea d-nei. Murariu Liliana prin care arată că renunţă la locuinţa ce i-a fost
repartizată în blocul 24. Primarul arată că locuinţa va fi repartizată unui alt solicitant
de pe lista de priorităţi care îndeplineşte condiţiile.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari informează că ar trebui reparată balustrada podului din zona creşei din
Nădrag. Primarul arată că se va executa reparaţia.
- dl. Ungur întreabă ce se întâmplă cu cinematograful din comună care este neutilizat de
mulţi ani. Primarul informează că se caută identificarea unor surse de finanţare
externă pentru transformarea obiectivului în casă de cultură.
- Dl. Stoian solicită să fie blindată şi închisă reţeaua de apă potabilă din zona coloniei
de pe strada Şcolii, care este demolată. Primarul arată că a doua zi personalul de la
staţia de apă va proceda la blindarea reţelei.
- Dl. Breabăn informează că are informaţii că persoana cu handicap Terec Elisabeta nu
este îngrijită corespunzător de fiul său şi consideră că ar trebui efectuată o anchetă
socială. Primarul arată că situaţia va fi verificată de către asistentul social al primăriei.
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
Breabăn Georgel

Secretar
Fuior Mărioara

