PROCES VERBAL
încheiat azi 29 octombrie 2010
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.
Dl. Lăzărescu propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Juşca Petru. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Juşca, 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 aderarea Comunei Nădrag la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară “ECO-GNSC” a serviciului public de salubrizare a comunelor
Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova.
2. Proiect de hotărâre privind mandarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECO-GNSC” a serviciului public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag,
Ştiuca şi Criciova în exercitarea unor atribuţii.
3. Proiect de hotărâre privind întocmirea analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de
investiţii „Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare, localitatea Crivina,
comuna Nădrag” şi încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii de
consultanţă pentru instrumentarea proiectului „Construire reţea ape uzate
( canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Nădrag, judeţul Timiş”
4. Proiect de hotărâre privind identificarea, măsurarea şi întabularea în cartea
funciară a păşunii împădurite şi a păşunii comunei Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculelor pe
teritoriul comunei Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind reabilitarea unor terenuri degradate şi ecologizarea
zonelor în care au fost depozitate diverse deşeuri industriale provenite din
activităţile industriale de pe raza comunei Nădrag.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
8. Proiect de hotărâre privind accesarea de fonduri nerambursabile prin Fondul de
Mediu acordate pentru investiţia „Construire reţea ape uzate ( canalizare şi staţie
de epurare) în localitatea Nădrag, judeţul Timiş”
9. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aderarea Comunei Nădrag la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
“ECO-GNSC” a serviciului public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca
şi Criciova) 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 2 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind mandarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO-GNSC” a
serviciului public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova în
exercitarea unor atribuţii) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate.
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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 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind întocmirea analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii
„Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare, localitatea Crivina, comuna Nădrag”
şi încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii de consultanţă pentru
instrumentarea proiectului „Construire reţea ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare) în
localitatea Nădrag, judeţul Timiş” ) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind identificarea, măsurarea şi întabularea în cartea funciară a păşunii
împădurite şi a păşunii comunei Nădrag) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculelor pe teritoriul comunei
Nădrag) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind reabilitarea unor terenuri degradate şi ecologizarea zonelor în care au
fost depozitate diverse deşeuri industriale provenite din activităţile industriale de pe raza
comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului
de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Meglei
propune ca pentru a se asigura executarea de lucrări de calitate, executantul să achite şi o
garanţie de bună execuţie în valoare de 5000 lei, garanţie ce-i va fi restituită după
semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Nemaifiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea d-lui.
Meglei. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2010.) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind accesarea de fonduri nerambursabile prin Fondul de Mediu acordate
pentru investiţia „Construire reţea ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare) în
localitatea Nădrag, judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate.
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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 9 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:
- cererea d-lui. Popa Florea Nicolae prin care solicită aprobare pentru indemnizaţie
lunară pentru fratele său Popa Mircea Cornel, care este persoană cu handicap grav.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Marcu Gheorghe Sorin prin care solicită cumpărarea unui teren pe
str. Padeş în vederea construirii unei case. Preşedintele de şedinţă propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se stabili regimul juridic al
terenului şi eventual a se demara procedurile de dezmembrare a terenului.
- cererea d-nei. Vasiescu Nadia Manuela prin care solicită cumpărarea unui teren
pe str. Padeş în vederea construirii unei case. Preşedintele de şedinţă propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se stabili regimul juridic al
terenului şi eventual a se demara procedurile de dezmembrare a terenului.
- cererea d-lui. Wagner Marian prin care solicită închirierea unui loc acoperit în
spaţiul amenajat la blocul 22, în vederea parcării autoturismului personal. Cererea este
aprobată cu 10 voturi pentru şi o abţinere ( Linginari ).
- cererea d-lui. Durcan Emanoil prin care solicită închierierea unui spaţiu pe care
să-şi mute şopronul de lemne în zona blocului 13 unde domiciliază. Preşedintele de
şedinţă , având în vedere faptul că responsabilul cu urbanismul a identificat un loc pe care
poate fi amplasat şopronul, propune aprobarea cererii cu condiţia respectării
aliniamentului şoproanelor existente. Propunerea preşedintelui este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- cererea d-nei. Popescu Valentina prin care solicită repartizarea unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea este
aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă
pentru alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
- d-na. Vasiloni Ileana, care participă la şedinţă, informează consiliul local că
locuinţa din str. Poieni care a fost deţinută în chirie de Ilău Pachiţa a devenit liberă ca
urmare a decesului chiriaşului şi solicită ca locuinţa să-i fie repartizată, având în vedere
că a depus cerere de mai mulţi ani şi este pe lista de priorităţi. Solicitarea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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.

Preşedinte de şedinţă
Juşca Petru

Secretar
Fuior Mărioara
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