PROCES VERBAL
încheiat azi 29 septembrie 2009

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 9 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag: Biriescu Ioan, Dobra Lucia, Jurconi Ioana, Juşca Petru, Jurj Remus, Lăzărescu
Marinică, Linginari Puiu Ioan, Minea Vasile, Ungur Vasile.
Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Linginari Puiu. Propunerea este
supusă la vot si este aprobată cu 9 voturi pentru.
Consilierul juridic supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
Dl. Linginari Puiu, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2009.
2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a unei fose septice
pentru dotarea toaletelor publice de la piaţa agroalimentară de pe strada Cornet.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă, fără licitaţie de flori, arbori şi
arbuşti ornamentali.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a contractului de
lucrări pentru lucrarea „Reabilitarea hidroizolaţiei de la acoperişul grădiniţei din
cadrul Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag ”.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă, fără licitaţie de echipament
sportiv.
6. Privind aprobarea efectuării unor lucrări, în folosul Primăriei Nădrag, de către
personalul din cadrul SPGC al Primăriei Nădrag.
7. Diverse.
Preşedintele de şedinţă propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a două
proiecte astfel:
Punctul nr.7 proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
aferente proiectului „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar
Traian Grozăvescu din comuna Nădrag judeţul Timiş ”.
Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unităţii administrativ
teritoriale Comuna Nădrag, cu Judeţul Timiş, pentru promovarea, realizarea şi exploatarea
Parcului judeţean pentru producţie de energie fotovoltaică - Covaci.
Punctul Diverse devenind punctul nr.9
Se supune la vot modificarea ordinii de zi . Se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru anul 2009) 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 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a unei fose septice pentru dotarea toaletelor

publice de la piaţa agroalimentară de pe strada Cornet) 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 de hotărâre este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă, fără licitaţie de flori, arbori şi arbuşti ornamentali.) 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 de hotărâre este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a contractului de lucrări pentru lucrarea
„Reabilitarea hidroizolaţiei de la acoperişul grădiniţei din cadrul Grupului Şcolar Traian
Grozăvescu Nădrag ”.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului
de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Ungur întreabă
dacă pentru această lucrare nu s-ar putea folosi materialele rezultate din desfiinţarea
acoperişului de la cantina şcolii. Viceprimarul arată că nu pot fi folosite întrucât la acoperişul
grădiniţei se face hidroizolaţie din carton asfaltat şi bitum şi nu se construieşte un acoperiş în
şarpantă. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă, fără licitaţie de echipament sportiv.) 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 de hotărâre este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Privind aprobarea
efectuării unor lucrări, în folosul Primăriei Nădrag, de către personalul din cadrul SPGC al
Primăriei Nădrag) 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 de hotărâre este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului „Consolidarea,
reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din 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 de hotărâre este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea asocierii unităţii administrativ teritoriale Comuna Nădrag, cu Judeţul Timiş,
pentru promovarea, realizarea şi exploatarea Parcului judeţean pentru producţie de energie
fotovoltaică - Covaci.) 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 de hotărâre este adoptat
cu 9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 9 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- Cererea d-lui. Zăbavă Florin prin care solicită cumpărarea terenului anexat casei sale
situat pe str. Liniştei. Preşedintele de şedinţă propune demararea procedurilor pentru
scoaterea la vânzare prin licitaţie a respectivului teren, întrucât el nu aparţine casei
- d-lui. Zăbavă. Propunerea preşedintelui se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi
pentru.
- Cerera d-lui Farcaş Francisc pentru a i se scădea din plata chiriei locuinţei, suma pe
care a cheltuit-o pentru materialele cu care a reparat locuinţa proprietate a primăriei, în
care locuieşte. Preşedintele de şedinţă propune să se scadă de la plata chiriei suma de
602 lei. Propunerea preşedintelui se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui Gyapyas Brigitta Agneta prin care solicită aprobare pentru construirea
unui şopron pe str. Şcolii. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii
pentru o şedinţă ulterioară, în vederea solicitării de precizări privind posibilitatea
construirii şopronului de la inspectorul cu probleme de urbanism al primăriei.
Propunerea preşedintelui se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-nei Drăgoi Luminiţa prin care solicită a i se aproba magazia de lemne de pe
strada Şcolii. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o
şedinţă ulterioară în vederea solicitării de precizări referitoare la locul de amplasarea
magaziei. Propunerea preşedintelui se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui Târnovan Petru prin care solicită cumpărarea unui teren în suprafaţă de
1584 mp pe care-l deţine în folosinţă veşnică şi atribuirea gratuită a unui teren în
suprafaţă de 500 mp. conform Legii 112/1995 şi 18/1991. Preşedintele de şedinţă
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, în vederea solicitării de
precizări referitoare la amplasarea terenurilor respective. Propunerea preşedintelui se
supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui Drăgulin Dan, persoană cu handicap grav, prin care solicită angajarea ca
asistent personal pentru el, a d-nei Kiss Margareta. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui Gherga Aurel, persoană grav bolnavă imobilizată la pat, care solicită
acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru tratament medical. Preşedintele de
şedinţă propune aprobarea unui ajutor financiar, la valoarea pe care o va stabili
primarul comunei, în limita sumelor disponibile din buget. Propunerea preşedintelui se
supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-nei Băban Daniela prin care solicită concesionarea unui teren în suprafaţă
de 14 mp. aferent locuinţei pe care o deţine în Nădrag str. Turnătoriei bl. 13, ap. 2,
pentru construirea unui balcon acoperit. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu
9 voturi pentru.
- Cerereile d-lor. Asavei Vasile, Limişcă Mirela şi Paşca Gianina Iuliana de a li se
acorda câte o locuinţă. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie introduse pe
lista de priorităţi. Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru.
- Adrese din partea SPGC Nădrag prin care se comunică că sunt libere şi se pot
repartiza locuinţele situate la următoarele adrese: Str. Oţelarilor, bl. 4, ap. 20; str.
Şcolii nr. 20; str. Turnătoriei bl. 7 ; Crivina nr. 72. Viceprimarul arată că locuinţele
respective au fost refuzate succesiv de mai multe persoane aflate pe lista de priorităţi
şi propune repartizarea a 3 locuinţe din cele 4 către doi solicitanţi aflaţi pe lista de
priorităţi şi care au acceptat să se mute în ele, după cum urmează: Str. Oţelarilor, bl. 4,
ap. 20 se repartizează d-nei Scrob Simona Magdalena, locuinţa de pe str. Şcolii nr.20
se repartizează d-nei. Borz Simona Antonela, iar locuinţa din Crivina nr. 72 se

repartizează fam. Sabău. Propunerea este supusă la vot şi se votează cu 9 voturi
pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
eventuale probleme la acest punct al ordinii de zi.
- viceprimarul arată că microbuzul achiziţionat de primăria Nădrag pentru transportul
elevilor are 20 de locuri, în timp ce de la Crivina fac naveta la Nădrag un număr de 22
de elevi. Ca atare propune Consiliului Local ca microbuzul să transporte zilnic 20 de
copii aşa cum este legal, iar prin rotaţie câte 2 copii de la liceu să facă naveta lunar cu
transportul în comun, pe cheltuiala proprie. Propunerea se supune la vot şi este
aprobată cu 9 voturi pentru.
- Dl. Jurj întreabă când continuă lucrările la biserica din Crivina. Viceprimarul arată că
deocamdată muncitorii angajaţi pentru munci sociale execută alte lucrări, iar lucrările
la biserică vor continua îndată ce va fi forţă de muncă disponibilă.
- Dl. Biriescu întreabă dacă nu există o posibilitate ca primăria să repartizeze lunar o
cotă de benzină postului de poliţie pentru maşina din dotare. Viceprimarul arată că în
momentul de faţă nu există o posibilitate legală în acest sens.
- Preşedintele de şedinţă întreabă când se vor continua lucrările de montare a pavajului
la bl. 18 şi bl. 16. Viceprimarul arată că lucrările vor continua începând cu ziua de
luni.
- Preşedintele de şedinţă reaminteşte viceprimarului că este necesar a se monta o ţeavă
cu diametrul de 250 mm, pentru scurgerea apelor pluviale de pe strada Nucilor în zona
caselor fam. Dacas şi Deschmann.
- Preşedintele de şedinţă întreabă care este programul de ridicare a gunoiului.
Viceprimarul răspunde că se ridică o dată la două săptămâni de la case iar de la blocuri
de câte ori este nevoie.
- Preşedintele de şedinţă întreabă dacă primăria nu poate sprijini cu lemne de foc
persoanele cu venituri reduse. Viceprimarul arată că respectivele persoane vor primi
ajutoare băneşti pentru lemne, conform hotărârii de guvern.
- Preşedintele de şedinţă întreabă când se vor repartiza ajutoarele constând în făină şi
zahăr pentru persoanele cu venituri reduse. Viceprimarul arată că produsele nu au
venit încă de la prefectură.
- Dl. Jurj solicită ca la parcul din Crivina să se monteze gard şi să se monteze o ţeavă de
scurgere a apelor pluviale în şanţul dintre şosea şi parc, întrucât la ora actuală şanţul
este astupat cu pământ.
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.
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