
PROCES VERBAL
încheiat azi 16 octombrie 2009

Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 9 membri ai Consiliului Local al comunei

Nădrag: Dobra Lucia, Jurconi Ioana, Jurj Remus, Lăzărescu Marinică, Linginari Puiu Ioan,
Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Stoian Zaharia, Ungur Vasile.  
            Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Linginari Puiu. 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.  Linginari  Puiu,  preşedinte  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  extraordinară  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 înfiinţarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al
comunei Nădrag şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de
sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 
3.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului  de salubrizare al  comunei Nădrag şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului
de salubrizare.
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Nădrag şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului
de iluminat public.
5.  Proiect  de hotărâre  privind preluarea  în patrimoniul  privat  al  Comunei  Nădrag al  unor
terenuri intravilane situate în comună.
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  angajării cheltuielilor de la bugetul local  pentru
proiectul:   „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar Traian
Grozăvescu din comuna Nădrag judeţul Timiş”, şi numirea persoanei desemnate să reprezinte
Consiliul Local  Nădrag  în relaţia cu finanţatorul. 
7.  Diverse.                                                                   
            Se 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru anul 2009) 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 este adoptat cu 9 voturi
pentru. 
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (. Proiect de hotărâre
privind înfiinţarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Nădrag şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare) 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare al comunei Nădrag şi aprobarea Regulamentului



de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare) 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 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  înfiinţarea  Serviciului  de  iluminat  public  al  comunei  Nădrag  şi  aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat
public.) 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 5  al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind preluarea în patrimoniul privat al Comunei Nădrag al unor terenuri intravilane situate
în comună.) 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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  angajării cheltuielilor de la bugetul local  pentru proiectul:  „Consolidarea,
reabilitarea,  şi  dotarea  corespunzătoare  a  Grupului  Şcolar  Traian  Grozăvescu din comuna
Nădrag judeţul Timiş”, şi numirea persoanei desemnate să reprezinte Consiliul Local  Nădrag
în relaţia cu finanţatorul.) 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 7 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea  următoarelor cereri şi adrese:
           - cererea d-nei Popa Mariana solicită cumpărarea unui teren de pe strada Bretoane
situat după grădina mamei sale. Discutarea cererii se amână pentru o şedinţă ulterioară, până
când inspectorul cu probleme de urbanism va identifica terenul şi proprietarul.
           - cererea d-nei. Marcu Dana Octavia pentru aprobarea extinderii copertinei pentru
gararea autoturismelor din zona blocului 22, cu 18 mp. şi de asemenea solicită închirierea
suprafeţei  cu care se extinde.  Se supune la vot cererea.  Cererea este aprobată cu 9 voturi
pentru.
           - cererea d-nei. Bogdan Flavia Anişoara prin care solicită locuinţă. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea preşedintelui este
supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
           -  cererea d-lui. Huţanu Rudolf prin care solicită lemne de foc pentru prepararea hranei
la cantina socială. Viceprimarul arată că se va discuta cu reprezentanţii firmelor de exploatare
a lemnului din comună, în vederea unei eventuale sponsorizări.
           - cererea d-lui. Toma Sorin prin care solicită aprobare pentru închirierea a 8 mp teren
pentru construirea unui şopron. Se amână pentru o şedinţă ulterioară, în vederea identificării
unui amplasament.
           - cererea d-nei Dobre Sonia Doina prin care solicită să plătească impozit pentru un
şopron situat între blocurile 19 şi 20, începând cu data de 01.01.2009. Preşedintele de şedinţă
propune  amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă  ulterioară,  urmând  să  se  deplaseze
viceprimarul pe teren pentru clarificarea situaţiei.
           - cererea d-nei Dobre Sonia Doina prin care solicită scoaterea de la plata taxelor
comunale apă-canal, salubritate începând cu data de 01.08.2009 deoarece nu mai locuieşte la



acea adresă. Preşedintele de şedinţă, arată că la cerere nu există declaraţiile a doi vecini care
cunosc situaţia.  Se supune la vot cererea privind scutirea începând cu data de 01.08.2009.
Cererea este respinsă cu 9 voturi  contra.  Preşedintele  de şedinţă arată că se poate  discuta
scoaterea de la taxe începând luna următoare depunerii cererii, cu condiţia ataşării la cerere a
declaraţiilor provenite de la 2 vecini care cunosc situaţia.
           -  cererea d-lui. Paşca Eugen prin care solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de
420 mp.  situat  pe  str.  Şcolii.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  amânarea  discutării  cererii
pentru o şedinţă ulterioară, în vederea identificării cu exactitate a situaţiei juridice a terenului.
Propunerea preşedintelui de şedinţă se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.
           - cererea d-lui Gherga Aurel, pensionar cu o pensie de 300 lei/lună, care necesită
tratament medical fiind imobilizat la pat, prin care solicită aprobarea unui prânz la cantina
socială a federaţiei Caritas. Preşedintele de şedinţă arată că acordarea prânzului nu este de
competenţa consiliului local şi ca atare va transmisă la Federaţia Caritas.
           -  cererea  d-lui.  Gherga  Aurel,  persoană  cu  handicap  grav,  prin  care  solicită
indemnizaţie lunară conform Legii nr. 448/2006. Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi
pentru.
            - preşedintele de şedinţă prezintă consiliului local oferta firmei SC Forma SA pentru
un buldoexcavator.  
         În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
eventuale probleme la acest punct al ordinii de zi. 

- dl. Ungur informează consiliul local că începe să se distrugă mobilierul stradal
din parc, în fiecare seară existând grupuri de tineri care se urcă cu picioarele pe
bănci. Viceprimarul arată că pe perioada sezonului rece mobilierul va fi depozitat
la uzina de apă, unde va fi reparat şi inventariat. 

- dl. Meglei arată că la digul din parc nu s-a terminat turnarea betonului, au rămas
pe teren cofrajele care este posibil să fie luate de apă în cazul creşterii debitului.

- Dl. Meglei arată că există plângeri de la unii locatari din blocul 6, că în zonă
există persoane care au câini pe care-i lasă liberi, ceea ce constituie un pericol.
Viceprimarul  răspunde  că  respectivele  persoane  trebuie  să  se  adreseze  cu
plângere scrisă la organele de poliţie.  

        Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

                  Preşedinte de şedinţă 
                       Linginari Puiu                                         Secretar

                           Fuior Mărioara 


