PROCES - VERBAL
Încheiat azi 31 octombrie 2018
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 informează că preşedinte de sedinţă este dl. Ungur Vasile.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT
Comuna Nădrag a unui teren intravilan situat în comuna Nădrag, str. Izvorului,
judeţul Timiş.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeţei înregistrate în cartea
funciară a terenului intravilan având destinaţia curţi construcţii înscris în CF
400761 Nădrag, nr. top 1/72, situat în Nădrag str. Nucilor, nr.11, judeţul Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice
pentru anul 2018.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag
a diplomelor şi premiilor pentru carnavalul organizat cu prilejul Halloween- ului
2018 de Liceul Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag .
5. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 5 a unui
proiect de hotărâre privind amenajarea, prin montare sau înlocuire de pavaj, a accesului la
imobilele situate în zonele din comuna Nădrag în care se execută lucrări de monatre sau
înlocuire de pavaj la trotuare conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 29/28.03.2018.
, iar punctul Diverse va deveni punctul nr. 6 al ordinii de zi. 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 atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unui teren
intravilan situat în comuna Nădrag, str. Izvorului, judeţul Timiş) prin citirea proiectului de
hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării suprafeţei înregistrate în cartea funciară a terenului intravilan
având destinaţia curţi construcţii înscris în CF 400761 Nădrag, nr. top 1/72, situat în Nădrag
str. Nucilor, nr.11, judeţul Timiş.). Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul 2018) prin
citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre modificat. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor şi premiilor
pentru carnavalul organizat cu prilejul Halloween- ului 2018 de Liceul Tehnologic Traian

Grozăvescu Nădrag). Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind amenajarea, prin montare sau înlocuire de pavaj, a accesului la imobilele
situate în zonele din comuna Nădrag în care se execută lucrări de monatre sau înlocuire de
pavaj la trotuare conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 29/28.03.2018) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Cererea d-lui. Jujonescu Paul prin care solicită închirierea unui loc de parcare pentru
autoturismul propriu, în zona blocului 21. Preşedintele de şedinţă propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca până atunci inginerul cu urbanismul
din cadrul primăriei să identifice cu exactitate terenul respectiv. Propunerea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Glauber Marcel prin care solicită închirierea unui teren situat lângă
casa sa pentru amenajarea unui loc de parcare acoperit pentru autoturismului propriu.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Zilahi Iosif prin care solicită pavarea porţiunii din faţa bisericii
crestine din comuna Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Vasilache Manuela prin care solicită 5 saci de ciment şi 2 saci baumit
pentru repararea scării comune de la blocul nr.9. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Truşcă Cristina prin care solicită rezilierea contractului de închiriere
al apartamentului nr. 5 din blocul 7 sc.A, şi închirierea apartamentului proprietate a primăriei,
situat pe strada Haiduca nr.1 ce a fost închiriat defunctei Botiz Ana. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Marinescu Nicolae prin care solicită închirierea locuinţei proprietate a
primăriei situată la adresa str. Turnătoriei bl.13, ap.4. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Referatul prezentat de referentul cu probleme de taxe şi impozite al primăriei, prin
care informează că apartamentul situat la adresa str. Turnătoriei, bl. 7, ap.1 este liber şi poate
fi repartizat spre închiriere.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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