
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 decembrie 2012

              
              Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag. Absentează motivat d-na. Florea Doina
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru. 
              Secretara comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari Puiu
Ioan. 

  Dl.  Linginari,  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 stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul 2013. 

2. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul
fiscal 2013.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi
Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi Crivina,
numărul 40192/010 a,b, aprobat prin HCL Nădrag nr. 8 / 1999

4. Proiect  de  hotărâre  privind  încadrarea  pe  perioadă  determinată,  pe  un  post
temporara  vacant,  a  unui  muncitor  calificat,  personal  contractual,  la  staţia  de
tratare a apei potabile.

5. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului
de  execuţie  a  obiectivului  de  investiţii  „Reabilitare,  refuncţionalizare  şi
mansardare sediu primărie în comuna Nădrag, judeţul Timiş”.

6. Diverse.
             Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 6 a unui proiect
de hotărâre privind  aprobarea acoperirii  definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a
bugetului de venituri  şi cheltuieli  al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul
2012, din excedentul bugetului pentru anul 2012. Punctul diverse va deveni punctul nr.7.
            Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru. Se
supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2013
)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele  de şedinţă solicită  discuţii  pe marginea acestui  proiect.  Primarul  arată  că
poate  ar  fi  indicat  sa  se  analizeze  posibilitatea  scăderii  preţului  la  închirierea  sau
concesionarea  terenurilor  pentru  construirea  de  case  de  vacanţă,  pentru  a  se  încuraja
dezvoltarea turismului. Dl. Stoian spune ca nu este necesară o scădere a preţurilor care
sunt suficient de accesibile.   Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2013.)  prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele  de şedinţă solicită  discuţii  pe marginea acestui  proiect.  Primarul  arată  că
noile  taxe  şi  impozite  propuse  respectă  întocmai  prevederile  HG nr.  1309/2012  care
stabileşte  nivelurile  minime  şi  maxime ale  taxelor  şi  impozitelor  locale.   Nemaifiind



discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi  Regulamentului
Local de Urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi Crivina, numărul 40192/010 a,b,
aprobat prin HCL Nădrag nr. 8 / 1999) 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 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind încadrarea pe perioadă determinată, pe un post temporar vacant, a unui
muncitor calificat,  personal contractual, la staţia de tratare a apei potabile) 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 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de execuţie a obiectivului
de  investiţii  „Reabilitare,  refuncţionalizare  şi  mansardare  sediu  primărie  în  comuna  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 este adoptat
cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  a  deficitului  secţiunii  de  dezvoltare  a
bugetului de venituri  şi cheltuieli  al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul
2012, din excedentul bugetului pentru anul 2012.) 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 10 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- adresa  din  partea  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Timiş  prin  care  se  solicită
eliberarea  unui  aviz  pentru  aprobarea  proiectului  privind  reţeaua  şcolară
preuniversitară din comuna Nădrag. Proiectul privind reţeaua şcolară este supus la
vot şi este aprobat cu 10 voturi pentru.

- cererea d-lui. Mihai Ioan pentru repartizarea unei locuinţe. Preşedintele de şedinţă
propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- Dl. Linginari  întreabă dacă vidanja nouă care a fost achiziţionată de SPGC va
putea fi  închiriată  de locuitorii  comunei  şi  propune stabilirea  unui tarif  pentru
utilizare la valoarea de 50 lei/oră pentru persoanele fizice şi 100 lei/oră pentru
persoanele juridice. Viceprimarul propune stabilirea unui tarif la valoarea de 50
lei/ora  de  utilizare  (  tarif  compus  din  25  lei  /ora  pentru  tractorul  care  o
remorchează şi 25 lei / oră pentru vidanja ). Preşedintele de şedinţă supune la vot



propunerea  d-lui.  Linginari.  Se  aprobă  cu  9  voturi  pentru  şi  1  vot  contra
( viceprimarul ). A doua propunere nu se mai supune la vot.

- Dl. Grissak informează că sunt probleme cu deszăpezirea unor străzi. Arată că pe
strada Bretoane nu a intrat plugul. 

- Dl.  Lăzărescu  arată  că  pe  strada  Şcolii  există  2  autoturisme  abandonate  de
aproape  1  an.  Primarul  informează  că  va  fi  demarată  o  acţiune  împreună  cu
lucrătorii de poliţie pentru inventarierea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
domeniul public al comunei.

- Dl. Grissak întreabă dacă se mai respectă programul pentru ridicarea deşeurilor
menajere de la locuinţele cetăţenilor. Viceprimarul apreciază că ar fi necesar să se
urmărească  modul  în  care  se  ridică  deşeurile  menajere.  Primarul  consideră  că
momentan  sunt  dificultăţi  în  respectarea  programului  din cauza  faptului  că un
muncitor de la salubritate este în concediu medical şi unul este în concediu legal
de odihnă.       

         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 
                  Linginari Puiu Ioan                                                Secretar

                           Fuior Mărioara


