PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 noiembrie 2017
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 membri ai Consiliului Local al comunei Nădrag.
Absentează dl. Lăzărescu Răzvan Cristian. Secretarul comunei informează că
preşedinte de sedinta este dl Biriescu Ioan.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Dl. Biriescu Ioan, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinara, şi dă
citire ordinii de zi, modificata, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor
în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări pentru obiectivul „Modificare
la autorizatia de construire pentru reabilitare, refunctionalizare si mansardare sediu
primărie în comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind organizarea reţelei de
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de premii cadou ce vor fi
acordate copiilor participanţi la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna
Nădrag cu ocazia Crăciunului 2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia
revelionului 2017-2018.
5. Proiect de hotărâre privind anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Nădrag nr. 33 din 30.03.2016.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 2 motoferăstraie pentru dotarea
primăriei Nădrag.
7. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în vederea atribuirii
contractului de execuţie lucrări pentru obiectivul „Modificare la autorizatia de construire
pentru reabilitare, refunctionalizare si mansardare sediu primărie în comuna Nădrag, judeţul
Timiş”.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat
din comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl. Ungur arată că există o problemă
şa şcoala din satul Crivina unde sunt doar 7 elevi şi trebuie cerută aprobare specială. Dl.
primar arată că dacă numărul de elevi din Crivina nu creşte este necesar ca aceştia să fie
mutaţi la şcoala din Nădrag. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre . Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru,
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate copiilor participanţi la
festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu ocazia Crăciunului 2017).
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea
adusa. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului 2017-
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2018) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Nădrag nr. 33 din
30.03.2016.) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea a 2 motoferăstraie pentru dotarea primăriei Nădrag) prin
citirea proiectului de hotarare. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre.Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi –
Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- sesizarea d-lui. Jurj Remus prin care arată că lucrările executate la şanţul colector al
apelor pluviale din Crivina sunt necorespunzătoare. Primarul arată că sesizarea va fi
transmisă la CJ Timis, pentru că lucrarea a fost comandată şi executată din fonduri CJT.
- Cererea parohului Bisericii Ortodoxe din Nădrag prin care solicită sprijin financiar
pentru achiziţionarea unor materiale necesare efectuării unor reparaţii ( acoperirea locului
unde se bate toaca şi realizarea unui paratrăsnet) din curtea bisericii. Primarul propune
amânarea discutării cererii pentru anul următor, având în vedere că în luna rămasă până la
finele anului nu se mai pot executa lucrările. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
10 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Gherga Aurelia şi a d-lui. Butnariu Sorin prin care se solicită
trecerea obligaţiei achitării chiriei unui şopron din zona blocului 17, de pe numele d-nei.
Gherga pe numele d-lui. Butnariu. Cererile sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 10 voturi
pentru.
- Cererea d-lui. Daroti Iacob prin care solicită aprobare pentru efectuarea de reparaţii
la locuinţa închiriată, cu decontarea cheltuielilor. Primarul arată că petentul are restanţe la
plata chirei şi propune ca întâi acesta să achite restanţele, urmând ca cererea să fie discutată
ulterior. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Primarul propune ca, branşamentul la reţeaua electrică a locuinţei proprietate a
primăriei, închiriată familiei Knejnik să fie achitat de primărie, având în vedere că familia are
venituri insuficiente, constituind o problemă socială.
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.
Preşedinte de şedinţă
Biriescu Ioan

Secretar
Fuior Mărioara
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