PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 octombrie 2014
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.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Stoian
Zaharia.
Dl. Stoian, 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 efectuării de lucrări de conservare la
obiectivul de investiţii „Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu
primărie în comuna Nădrag judeţul Timiş”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de flori şi arbori ornamentali.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al comunei Nădrag.
4. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel: introducerea la punctul 4 a unui
Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire până la data de 05.05.2015 a Scrisorii
de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei, în vederea garantării
obligaţiilor de plata a avansului de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat „Înfiinţarea centrului local de informare turistica şi
marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din
fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 313, în baza contractului de finanţare
nerambursabila nr. C313011053700009/05.05.2011 şi actelor adiţionale ulterioare, în
favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
- renumerotarea cu nr. 5 a punctului de pe ordinea de zi „Diverse”.
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 efectuării de lucrări de conservare la obiectivul de investiţii
„Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul
Timiş”.) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 achiziţionării de flori şi arbori 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 este adoptat cu 11 voturi pentru
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind modificarea domeniilor şi componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. Dl. Jurj solicită ca din comisii să facă parte şi d-na Florea şi dl Breabăn.
D-na Florea arată că nu doreşte neapărat să facă parte dintr-o comisie. Nemaifiind

discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 8 voturi pentru şi 3 abţineri ( Jurj, Florea, Breabăn ) .
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind solicitarea de prelungire până la data de 05.05.2015 a Scrisorii de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei, în vederea garantării
obligaţiilor de plata a avansului de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat „Înfiinţarea centrului local de informare turistica şi
marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din
fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 313, în baza contractului de finanţare
nerambursabila nr. C313011053700009/05.05.2011 şi actelor adiţionale ulterioare, în
favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) 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 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa nr. 7385/20.10.2014 a ITRSV Timisoara prin care se comunică rezultatele
verificării aspectelor sesizate de Primăria Nădrag prin adresele 929/04.08.2014 şi
937/05.08.2014 referitoare la cantităţile de masă lemnoasă exploatate pe raza
comunei Nădrag.
- Cererea d-lui. Grijak Ioan, prezentată personal de către acesta întrucât este prezent
la şedinţă, prin care solicită aprobarea construirii unui coş de fum . Primarul
propune discutarea cererii într-o şedinţă ulterioară urmând ca o comisie a
consiliului local să verifice amplasarea coşului raportat la suprafaţa îngrădită de
vecina petentului ( d-na Pătraşcu Ecaterina ) urmând ca după verificări să vină cu
propuneri de rezolvare a problemelor dintre cei 2 vecini.. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererile d-nelor. Cohut Alina şi Ionesi Tatiana prin care solicită schimbul între ele
a locuinţelor pe care le deţin cu chirie. Primarul arată că locuinţa deţinută de
Cohut Alina la blocul 23 nu poate fi închiriată d-nei. Ionesi Tatiana întrucât
locuinţa este locuinţă socială şi a fost repartizată pe baza mai multor criterii
stricte, unul dintre criterii fiind vârsta chiriaşului sub 30 de ani, criteriu pe care dna. Ionesi nu-l îndeplineşte. Cererile sunt supuse la vot şi sunt respinse cu 11
voturi contra.
- Cererea d-nei. Musteaţă Culiţa prin care solicită un şopron pentru lemne în zona
blocului 6. Primarul arată că d-nei. Musteaţă i-a fost repartizat un şopron pe care
să-l împartă cu un alt locatar al blocului din cauza faptului că nu mai sunt
şoproane disponibile, dar solicitanta refuză această modalitate. Cererea este
supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.
- Cererea d-lui. Toma Petru Sorin prin care solicită închirierea unui loc de parcare
în zona blocului 20. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară, urmând să se deplaseze o comisie a consiliului local la faţa locului
pentru a verifica dacă mai sunt locuri de parcare disponibile. Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Brînză Neculai prin care solicită închirierea unui loc de parcare în
zona blocului 20. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară, urmând să se deplaseze o comisie a consiliului local la faţa locului
pentru a verifica dacă mai sunt locuri de parcare disponibile. Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

-

Sesizarea d-nei. Ionescu Aurelia prin care informează că în zona blocului 6 sunt
mai mulţi câini liberi pe stradă, câini care atacă trecătorii. Primarul informează că
se va contacta o firmă specializată în capturarea câinilor fără stăpân lăsaţi liber pe
raza comunei.
- Cererea d-nei Drăgoi Daniela prin care solicită cumpărarea terenurilor cu
suprafaţa de 2000 mp, 457 mp pe care le deţine în concesiune şi cu suprafaţa de
90 mp. asupra căruia are un drept real de superficie. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru, urmând a se demara procedurile de evaluare a
terenurilor de către un expert evaluator autorizat.
- Cererea d-lui. Jujonescu Paul prin care solicită cumpărarea terenului situat pe
strada Turnătoriei în faţa casei cu nr. 7 ( casa familiei Ciutura ). Primarul propune
amânarea discutării cererii urmând a se stabili cu exactitate situaţia juridică a
terenului. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea d-nei. Jurconi Flavia Ioana prin care solicită aprobarea montării pe
cheltuiala proprie a unei uşi metalice la locuinţa de serviciu care tocmai i-a fost
repartizată, urmând să se scadă din chiria datorată de petentă contravaloarea uşii.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. D-na Jurconi nu a
votat din motive de conflict de interese.
- Cererea d-lui. Franţescu Cosmin prin care solicită închirierea unui teren cu
dimensiunile de 5 x 3,5 m. situat pe strada Cornet în faţa casei socrului său, în
vederea construirii unui garaj. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru
o şedinţă ulterioară, urmând ca inspectorul cu probleme de urbanism să verifice la
faţa locului situaţia terenului solicitat. Propunerea primarului 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. Linginari informează referitor la cererea d-nei. Dulianţ prin care solicita
închirierea şopronului pentru lemne situat pe strada Tinerertului la care a renunţat
fam. Matei, cerere discutată la şedinţa din data de 14.10.2014, că în urma
verificărilor din teren hotărâte şi efectuate a reieşit că şopronul respectiv poate fi
închiriat d-nei. Dulianţ. Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea închirierii.
Se aprobă cu 11 voturi pentru.
- dl. Linginari solicită montarea unui coş de gunoi la podul de la staţia de gaz metan
şi solicită repararea drumului de acces la cimitirul din satul Crivina. Primarul
arată că se va monta coşul de gunoi în zona solicitată şi drumul respectiv va fi
reparat.
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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