
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 22 octombrie 2013

              

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei  11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru. 
              Secretara comunei  Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Călin Florea.  

  Dl. Călin, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
              1. Proiect de hotărâre privind deschiderea de cărţi funciare noi pentru trei parcele
de teren situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş.

  2. Diverse.
              Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor
proiecte de hotărâre:
- punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de lemne de foc pentru
Creşa cu două grupe din comuna Nădrag. 
- punctul 3, Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat  pentru sediul
centrului de permanenţă cu  activitate de asistenţă medicală ce urmează a fi înfiinţat în
comuna Nădrag, judeţul Timiş.  
- punctul Diverse va deveni punctul nr.4 al ordinii de zi
              Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Se
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 deschiderea de cărţi funciare noi pentru trei parcele de teren situate în
comuna  Nădrag,  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 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 lemne de foc pentru Creşa cu două grupe din
comuna  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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  încheierea  unui  contract  de  comodat   pentru  sediul  centrului  de
permanenţă  cu   activitate  de  asistenţă  medicală  ce  urmează  a  fi  înfiinţat  în  comuna
Nădrag,  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 este adoptat cu 11 voturi pentru.



            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:

- cererea  d-nei  Gyenge  Angelica  prin  care  solicită  plata  indemnizaţiei  lunare
prevăzute  de  lege  pentru  fiul  său  Gyenge  Laurenţiu  Alexandru,  persoană  cu
handicap grav. Cererea 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.   

- Primarul  informează  că  locuinţa  situată  pe  strada  Bretoane  bl.9,  care  a  fost
ocupată de fam Stanciu, este liberă şi ca atare solicită consilierilor să formuleze
pentru şedinţele ulterioare propuneri de repartizare.

- Primarul aduce la cunoştinţa Consiliului local că construcţia amplasată de dl. Ştir
pe  Aleea  Teiului  în  zona  blocului  17,  pe  terenul  închiriat  de  acesta,  nu  se
încadrează în aspectul zonei din punct de vedere estetic, nerespectându-se forma
şi materialele din care sunt construite celelalte acoperişuri ale locurilor de parcare
din  zonă  şi  ca  atare  dl.  Ştir  a  fost  somat  să  desfiinţeze  construcţia.  Primarul
solicită  consiliului  local  să  se  pronunţe  asupra  desfiinţării  construcţiei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de desfiinţare. Propunerea este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Dl. Ungur solicită informaţii  despre decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice, arătând că ar fi bine să fie decontate măcar 50% din cheltuieli, dacă nu
se  poate  100%.  Primarul  arată  că  bugetul  local  nu  dispune  de  mijloacele
financiare  necesare,  se  caută  identificarea  de  fonduri  şi  mai  arată  că  pentru
rezolvarea temporară a situaţiei  se pot pune la dispoziţia cadrelor didactice care
fac naveta, spaţii de cazare la cantina şcolii. D-na. Florea este de părere că nimeni
nu poate fi obligat să locuiască în Nădrag. D-na. Jurconi informează că din cauza
lipsei  resurselor  financiare  nu  au  fost  decontate  nici  măcar  cheltuielile  cu
transportul elevilor din perioada februarie- iunie 2013. Pentru comparaţie arată că
ea  personal  predă  la  un  liceu  din  Lugoj  şi  face  naveta  fără  a  i  se  deconta
cheltuielile cu naveta.  

- Dl.  Linginari  solicită  primarului  să  rezolve  problema  câinilor  vagabonzi  din
comuna Nădrag, care sunt tot mai numeroşi şi mai agresivi. Primarul informează
că  secretara  comunei  se  va  ocupa  de  identificarea  şi  contactarea  de  firme
specializate  pentru  colectarea  câinilor,  urmând  ca  la  şedinţa  următoare  să
informeze consiliul local despre soluţiile identificate.       

            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  al  comunei
Nădrag.

                Preşedinte de şedinţă 
                   Călin Florea                                                          Secretar

                           Fuior Mărioara
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