
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 octombrie  2013

              
              Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările  şedinţei  sunt  prezenţitoţi  cei 11 membri  ai  Consiliului  Local  al
comunei Nădrag.  
              Secretarul 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 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 2013.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al
Comunei Nădrag a terenului intravilan înscris în CF 400275 Nădrag nr. topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.

3. Proiect  de hotărâre privind dezmembrarea  în  trei  parcele  a  terenului  intravilan
având categoria  de folosinţă curţi  construcţii,  înscris în CF 400275 Nădrag nr.
topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local al  comunei
Nădrag  nr.  38/28.12.2012  privind  stabilirea  tarifelor  pentru  unele  servicii  de
interes local pentru anul 2013 .

5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului extravilan
neproductiv înscris în CF 401331 Nădrag nr. cadastral 401331.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  taxei  locale  pentru  închirierea  utilajelor
aparţinând Primăriei Comunei Nădrag.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism pentru dotarea
unităţii  de  asistenţă  socială  Creşa  cu  două grupe  din  comuna  Nădrag,  judeţul
Timiş

8. Diverse
              Se supune la vot ordinea 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 2013.) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  Comunei  Nădrag  a
terenului  intravilan  înscris  în  CF  400275  Nădrag  nr.  topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.)  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 11 voturi pentru 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind dezmembrarea în trei parcele a terenului intravilan având categoria de
folosinţă  curţi  construcţii,  înscris  în  CF  400275  Nădrag  nr.  topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii  pe
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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 (Proiect de
hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  nr.
38/28.12.2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul
2013) 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 11
voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului extravilan neproductiv înscris
în  CF  401331  Nădrag  nr.  cadastral  401331)  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 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea taxei locale pentru închirierea utilajelor aparţinând Primăriei
Comunei 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 este adoptat
cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  achiziţionării  unui  autoturism  pentru  dotarea   unităţii  de
asistenţă socială  Creşa cu două grupe din 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 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri: 
              - cererea d-nei. Tudor Simona, mama copilului Tudor Liviu persoană cu
handicap  grav,  prin  care  solicită  plata  indemnizaţiei  lunare  prevăzută  de  lege  pentru
copilul cu handicap. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
              - cererea d-nei. Popa Alexandra, persoană cu handicap grav, prin care solicită
plata indemnizaţiei lunare prevăzută de lege, în loc de angajarea unui însoţitor. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
              - cererea d-nei. Sabău Nicoleta de a i se repartiza locuinţa din strada Haiduca nr.
1  pe  care  o  ocupă  în  prezent.  Preşedintele  de  şedinţă  acordă  cuvântul  d-nei.  Sabău
prezentă la şedinţă pentru a-şi  susţine cererea.  D-na. Sabău arată  că ocupă în prezent
locuinţa respectivă, fără a avea contract de închiriere  şi nu are unde locui în altă parte.
De asemenea arată că are nevoie de contract pentru a putea face buletinul fiului său. Dl
Grissak întreabă  dacă d-na Sabău a achitat  taxele  aferente  locuinţei  pe care o ocupă.
Primarul  informează  că d-na Sabău are restanţe  la  plata  taxelor.  Dl.  Breabăn este  de
părere să i se încheie contract având în vedere că şi alte persoane au restanţe, iar d-na
Sabău are mulţi copii iar unul dintre ei are nevoie de act de identitate. D-na Sabău se
angajează  să  plătească  restanţele  şi  cheltuielile  la  zi  şi  solicită  din  nou  încheierea
contractului de închiriere.  Preşedintele de şedinţă propune ca încheierea contractului de
închiriere să se facă după plata restanţelor de către petentă. Propunerea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
            - cererea d-nei Suingiu Elena prin care solicită scăderea din taxa datorată pentru
chiria locuinţei pe care o deţine în calitate de chiriaş a sumei de 1.743,43 lei reprezentând
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contravaloarea  reparaţiilor  pe care  le-a  executat  la   locuinţa  închiriată  de la  primăria
Nădrag. Dl. Lăzărescu reaminteşte că au mai fost discutate în alte şedinţe cereri similare
şi s-a aprobat scăderea sumelor aferente reparaţiilor doar pentru debitele înregistrate de
solicitanţi  după  depunerea  cererii,  în  cazul  de  faţă  petenta  solicitând  compensarea
debitelor înregistrate anterior depunerii cererii. Având în vedere că  în momentul actual
petenta are un debit de 921 lei reprezentând contravaloarea chiriei şi taxelor de apă şi
salubritate neachitate faţă de Primăria Nădrag, preşedintele de şedinţă propune ca doar în
cazul în care petenta va achita în termen de 60 de zile debitul datorat ( 921 lei ) sa va
proceda la scăderea în viitor a contravalorii reparaţiilor efectuate ( 1743,43 lei ) din taxa
datorată  pentru  chiria  locuinţei.  Propunerea  preşedintelui  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru.
              - cererea d-nei. Popa Mioara de a fi scutită de la plata taxelor de salubritate
pentru locuinţa de pe strada Izvodea nr.4 începând cu luna septembrie 2013, arătând că
nu  mai locuieşte la acea adresa ci locuieşte la adresa str. Turnătoriei bl. 13. adresă unde
va plăti  taxele de salubritate.  Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
              - rediscutarea cererii d-lui. Asavei Vasile pentru închirierea unui loc de parcare
în zona blocului 16, având în vedere că solicitantul a făcut dovada că deţine în proprietate
un autoturism înscris pe comuna Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
              - adresa nr. 2065/04.10.2013 emisă de SC Banat Construction Company SRL
prin care informează că intenţionează să obţină autorizaţia de mediu pentru activitatea de
tăiere şi rindeluire a lemnului pe care o desfăşoară în comuna Nădrag. 
              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
              D-na Florea solicită ca în bugetul consiliului local pentru anul 2014 să fie
cuprinse şi sume destinate decontării navetei cadrelor didactice.
              Dl. Ungur informează că lângă blocul 17 există o gură de canal fără capac şi
solicită să fie pus un capac.  Primarul solicită viceprimarului o situaţie cu capacele de
canal lipsă sau deteriorate de pe raza comunei Nădrag.
              Dl. Ungur solicită ca toaletele ecologice din centru să fie curăţate şi încuiate
deoarece sunt un adevărat focar de infecţie. 
              D-na Florea solicită să fie înlocuite coşurile de gunoi sparte sau deteriorate de pe
raza comunei.
              Dl. Breabăn arată că şi pe strada Grădiniţei există un capac de canal spart. De
asemenea  arată  că  cimitirele  din  comună  sunt  pline  şi  solicită  amenajarea  unui  nou
cimitir.  Primarul  informează  că  au  fost  întreprinse  demersuri  la  ocolul  silvic  pentru
extinderea cimitirelor existente.   
              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 
                   Călin Florea                                                              Secretar

                           Fuior Mărioara
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