PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25 noiembrie 2015
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.
Secretara comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este d-na. Florea
Doina.
D-na Florea, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite
copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2015.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare
pentru anul 2016, cu imagini din comuna Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de ornamente luminoase pentru pavoazarea
festivă a comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă.
5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului cinematograf înscris în
CF 1 Nădrag nr. top. 26 din „cinematograf Padeşul Nădrag” în „Caminul Cultural
Nădrag”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluţiei preliminare a Planului Urbanistic
General al Comunei Nădrag jud. Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a imobilului Cămin Cultural
Crivina.
8. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 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 2015) prin citirea proiectului de hotărâre şi a 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 cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite copiilor din comuna
Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2015.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. 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 achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2016, cu
imagini din comuna Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziționarea de ornamente luminoase pentru pavoazarea festivă a comunei
Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a 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 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
schimbarea destinaţiei imobilului cinematograf înscris în CF 1 Nădrag nr. top. 26 din
„cinematograf Padeşul Nădrag” în „Caminul Cultural Nădrag”.) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a 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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea soluţiei preliminare a Planului Urbanistic General al Comunei Nădrag jud.
Timiş.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a 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 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a imobilului Cămin Cultural Crivina.) prin
citirea proiectului de hotărâre şi a 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 8 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa din partea Telekom Romanian Mobile Comunication prin care arată că este
necesară o structură metalică ( stâlp ) a primăriei pentru a se putea monta
echipamentul necesar introducerii semnalului GSM în localitatea Crivina. Primarul
propune contactarea unei firme de specialitate agreată de Telekom care să estimeze
costurile de construire a structurii. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
- Solicitare din partea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag, prin care
solicită avizul conform pentru organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din comuna
Nădrag în anul şcolar 2016-2017. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru emiterea avizului.
- Solicitarea din partea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag, prin care
solicită aprobare pentru organizarea examenului de promovare în treaptă profesională
a administratorului financiar al liceului. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Daroţi Iacob prin care solicită scăderea din taxa de închiriere a locuinţei
proprietate a Primăriei, pe care o deţine în chirie, a sumelor pe care le-a cheltuit
pentru repararea locuinţei, conform chitanţelor ataşate. Dl. Stoian arată că au fost
făcute şi reparaţii care nu pot fi decontate întrucât acestea cad în sarcina chiriaşului.
Dl. Linginari propune să fie decontate cheltuielile cu montarea uşii de la intrare, cele
pentru introducerea apei potabile în locuinţă şi cele de tencuieli şi zugrăveli
exterioare. Propunerea d-lui. Linginari este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Solicitarea unor locatari de pe strada Alunului de a se amenaja apărarea de mal la
pârâu pe strada Alunului. Inspectorul cu urbanismul al primăriei arată că problema ar
putea fi rezolvată prin montarea de gabioane. Dl. Linginari arată că aceeaşi problemă
este şi pe strada Bradului în zona podului. Primarul arată că se va lua în calcul
amenajarea apărărilor de mal, prin montarea de gabioane, în zonele respective în anul
următor, cu beneficiarii ajutorului social.
- Solicitarea d-lui. Florea Dumitru de a se repara trotuarul din dale din faţa magazinului
său de pe strada Metalurgiştilor. Primarul arată că după finalizarea trotuarului de pe
strada Oţelarilor, în cursul anului următor se va proceda şi la repararea trotuarelor
existente care sunt deteriorate.
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Cererea d-nei Stănescu Ica de a i se repartiza o locuinţă. Primarul arată că la şedinţa
precedentă, în baza unei cereri mai vechi, deja i-a fost repartizată o locuinţă petentei
în blocul 24.
Notificarea d-lui. Muntean Vasile prin care arată că renunţă la închirierea locuinţei ce
i-a fost repartizată la blocul 24, ap. 27
Cererea d-nei. Iorgovan Mirela prin care solicită spre închiriere apartamentul 27 din
blocul 24, la care a renunţat Muntean Vasile. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-lui. Paşca Avram Vasile prin care solicită ca în locul garsonierei ce i-a fost
repartizată la blocul 24 să-i fie repartizat un apartament. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-lui. Grozoni Adrian Iulian prin care solicită să-i fie repartizată spre
închiriere o locuinţă la blocul 24. D-na. Jurconi propune să-i fie repartizată garsoniera
27 la care a renunţat dl. Paşca Avram Vasile. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
Primarul propune să-i fie repartizată spre închiriere d-lui. Sabău şi familiei sale
locuinţa pe care o ocupă în prezent pe strada Poieni, contractul să fie încheiat pentru
un an şi să se ia un angajament de plată chiriaşului, ca în cazul în care nu achită chiria
în mod regulat să-i fie reziliat contractul şi să fie evacuat. Propunerea primarului este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Notificarea d-lui. Huţanu Mitică prin care arată că renunţă la închirierea locuinţei ce
i-a fost repartizată la blocul 24.
Notificarea d-lui. Adler Marius prin care arată că renunţă la închirierea locuinţei ce ia fost repartizată la blocul 24, ap. 3.
Notificarea d-lui. Damșa Ioan Cosmin prin care arată că renunţă la închirierea
locuinţei ce i-a fost repartizată la blocul 24.

În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
- Dl. Breabăn informează că podețul de pe strada Haiduca trebuie consolidat odată cu
amenajarea trotuarului în zonă. Primarul arată că se lucrează deja la podeţ.
- Dl. Breabăn arată că în faţa blocului 4 pârâul erodează malul, existând pericolul de a
se infiltra sub şosea. Dl consilier judeţean Stancu care este prezent la lucrările şedinţei
arată că va prezenta problema la direcţia de drumuri a judeţului Timiş.
- Dl. Breabăn solicită montarea a două corpuri de iluminat la colonia de pe strada
Poieni. Primarul informează că vor fi montate becurile.
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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