PROCES VERBAL
încheiat azi 17 decembrie 2010
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.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Stoian Zaharia. 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. Stoian, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în
localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului
de execuţie pentru lucrarea „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale
în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale în vederea
executării de lucrări de reparaţii a apărărilor de mal în comuna Nădrag judeţul
Timiş.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale în vederea
executării lucrării „Reţea de canalizare menajeră, localitatea Crivina, comuna
Nădrag, jud. Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a Primăriei comunei
Nădrag, a debitelor unor persoane decedate.
7. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 7 a unui
proiect de hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie a contractului de execuţie pentru
filmarea, şi difuzarea pe un post de televiziune naţional , a Festivalului de colinzi din
comuna Nădrag, iar punctul Diverse va deveni punctul nr.8.
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2010.) 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 achiziţia directă fără licitaţie de materiale pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag, 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de execuţie pentru
lucrarea „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag,
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 de hotărâre este adoptat cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi(Proiect de
hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale în vederea executării de lucrări
de reparaţii a apărărilor de mal 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 de hotărâre
este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale în vederea executării lucrării
„Reţea de canalizare menajeră, localitatea Crivina, comuna Nădrag, jud. 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a Primăriei comunei Nădrag, a debitelor
unor persoane decedate) 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 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie a contractului de execuţie pentru filmarea,
şi difuzarea pe un post de televiziune naţional , a Festivalului de colinzi din comuna
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 in discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-lui. Belea Nicolae prin care solicită includerea pe contractul său de
închiriere a încăperilor care formează locuinţa eliberată de Vasiloni Crăciun,
având în vedere că locuinţa sa este inadecvată familiei sale fiind mică, iar acele
încăperi sunt în continuarea locuinţei sale. Preşedintele de şedinţă supune la vot
cererea. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Pîrlea Mihai prin care solicită scăderea de la plata chiriei a sumei de
1016,48 lei constituind din materiale pe care le-a cumpărat şi le-a utilizat pentru
repararea locuinţei proprietate a primăriei, pe care o deţine în chirie. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

-

cererea d-nei Toma Manuela prin care solicită închirierea unui teren pentru
construirea unui şopron de lemne în vecinătatea apartamentului său. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Varga Valeria prin care solicită repartizarea locuinţei de la bl. 7 care
a fost ocupată de decedatul Repede Constantin, în schimbul locuinţei pe care o
deţinea cu chirie la blocul 6. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- cererea d-lui. Farcaş Francisc prin acre solicită să i se scadă de la plata chiriei
contravaloarea materialelor pe care le-a utilizat la repararea locuinţei proprietate a
primăriei, pe care o deţine în calitate de chiriaş. Dl. Linginari propune ca
inspectorul cu probleme de urbanism să se deplaseze la locuinţa petentului spre a
verifica dacă acele materiale au fost întrebuinţate la repararea locuinţei.
Propunerea d-lui. Linginari este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Pop Ştefan, persoană cu handicap de a fi scutit de la plata chiriei
locuinţei. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Kuliha Marioara de a i se repartiza o locuinţă. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea 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 convocată de îndată a Consiliului Local al comunei
Nădrag.
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