PROCES VERBAL
încheiat azi 22 decembrie 2008

cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 9 membri ai consiliului local şi cei doi supleanţi
( Lăzărescu Marinică şi Jurj Remus ) ale căror mandate vor fi supuse validării în această şedinţă.
dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Biriescu Ioan. Propunerea este supusă la
vot si este aprobată cu 9 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
dl. Biriescu Ioan, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local al comunei Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare.
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 validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local
al comunei Nădrag, al d-lui Jurj Remus.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2008.
5. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Nădrag cu judeţul Timiş şi unităţile
administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară deşeuri Timiş "ADID" pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii În judeţul Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind eliberarea de copii conforme cu originalul de pe Planul
Parcelar al localităţii Nădrag.
7. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
modificarea componenţei comisiei de validare) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită propuneri pentru completarea comisiei de validare.
Dl. Stoian îl propune pe dl Linginari Puiu ca membru în comisia de validare.
Nemaifiind alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot nominalizarea d-lui
Linginari. Se aprobă cu 8 voturi pentru.
Nemaifiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
de hotărâre este adoptat cu 8 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 de
hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-lui
Jurj Remus) prin citirea proiectului de hotărâre .
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Se prezintă procesul verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea
mandatului de consilier al d-lui Jurj Remus.
Dl. Jurj Remus 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 de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul
2008) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
asocierea comunei Nădrag cu judeţul Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în
vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş "ADID" pentru
dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii În 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
eliberarea de copii conforme cu originalul de pe Planul Parcelar al localităţii 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse prin citirea de
cereri sau adrese:
- cererea d-nei Andro Ecaterina, medic de medicină generală, de a i se închiria cabinetul
medical de pe strada Cornet nr. 1 şi apartamentul de serviciu de pe str. Tineretului bl. 2,
pentru a deschide un cabinet de medic de familie. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la acest
punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari solicită să se scoată la vânzare prin licitaţie 3 parcele de teren viran de pe
strada Liniştei, precum şi terenul viran din zona blocului 16. Primarul arată că pentru
organizarea licitaţiei este necesar a se stabili cu exactitate situaţia juridică a terenurilor, a
se face lucrări de dezmembrare acolo unde este cazul precum şi a se stabili valoarea
terenurilor printr-o expertiză tehnică efectuată de către un expert evaluator autorizat,
formalităţi ce urmează a fi demarate.
- Viceprimarul prezintă un proces verbal încheiat în urma verificării unor locuinţe
închiriate de la Primăria comunei Nădrag şi arată că familia Stănescu Ioan şi-a reparat
locuinţa din blocul 13 dar nu locuieşte efectiv în ea deocamdată, familia Oargă Florin a
efectuat lucrări de reparaţie a acoperişului locuinţei de pe strada Bradului dar nu
locuieşte în ea şi locuinţa de la adresa Crivina nr. 72 este nelocuită de mai multă vreme,
actualul chiriaş abandonând-o fără să anunţe. Dl. Linginari solicită să fie chemaţi
Stănescu şi Oargă pentru a arăta dacă au de gând să utilizeze locuinţele, în caz contrar
locuinţele urmând a fi repartizate altor solicitanţi. Dl. Meglei solicită să se identifice şi
alţi chiriaşi care deşi plătesc chirie nu locuiesc efectiv în locuinţele închiriate de o
perioadă lungă de timp şi să fie deschise acţiuni în justiţie pentru eliberarea locuinţelor.
- dl. Linginari informează că a primit personal sesizări de la mai mulţi cetăţeni care
afirmă că d-na Pătraşcu Elena de pe strada Teilor bl. 17 a amenajat în spatele blocului un
ţarc în care creşte mai multe curci al căror zgomot deranjează vecinii. De asemenea dl.
Linginari arată că există şi alţi cetăţeni de la blocul 17 care au îngrădit abuziv suprafeţe
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de teren pe care le utilizează fără a plăti nicio taxă. Primarul arată că vor fi făcute din
nou verificări în zonă, urmând a fi luate măsurile legale.
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 Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Biriescu Ioan

Secretar
Fuior Marioara
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