PROCES VERBAL
încheiat azi 28 decembrie 2010
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.
Dl. Minea 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 stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul 2011.
2. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a 3 noi proiecte de
hotărâre şi renumerotarea punctelor de la ordinea de zi astfel :
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie de ferestre PVC pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea
Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
4. Proiect de hotărâre privind modernizarea unor străzi şi alei din comuna Nădrag
care nu vor fi modernizate prin implementarea proiectelor cu finanţare europeană .
5. Diverse
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 stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2011)
prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Meglei cere să se
aplice tarife diferenţiate pentru închirierea terenului pentru şopronul sau garajul al doilea,
al treilea şi aşa mai departe dacă este cazul. Consilierul juridic arată că există o hotărâre
de consiliu în acest sens. De asemenea dl. Meglei arată că ar fi necesar ca garajele şi
şoproanele care au un aspect necorespunzător să fie demolate şi să se ceară proprietarilor
să construiască altele după un proiect tip aprobat elaborat de primărie. Nemaifiind
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2010) 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 în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţia directă fără licitaţie de ferestre PVC pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag,
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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind modernizarea unor străzi şi alei din comuna Nădrag care nu vor fi
modernizate prin implementarea proiectelor cu finanţare europeană) 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 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:
- cererea d-nei. Nedelcu Maria care solicită indemnizaţie lunară, în loc de
asistentul personal al persoanei cu handicap de care beneficiază la ora actuală, pentru
fratele său , Gherga Aurel, care este persoană cu handicap grav. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Ştirbu Constanţa, persoană cu handicap grav care solicită să i se
acorde indemnizaţia lunară pentru persoana cu handicap în loc de asistentul personal al
persoanei cu handicap de care beneficiază la ora actuală. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Bumbu Nicolae, persoană cu handicap grav care solicită să i se
acorde indemnizaţia lunară pentru persoana cu handicap în loc de asistentul personal al
persoanei cu handicap de care beneficiază la ora actuală. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă
pentru alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari arată că proprietarul casei situată la adresa Cornet nr. 2 a îngrădit
cu gard terenul din faţa casei, fără a avea nici un drept (terenul fiind
proprietate publică), în aşa fel încât la ora actuală nu se mai poate interveni la
conducta magistrală de gaz metan a comunei, şi propune ca inspectorul cu
urbanismul de la primărie să se deplaseze la faţa locului spre a verifica statutul
juridic al terenului îngrădit şi a informa consiliul local. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- dl. Meglei propune consiliului local analizarea pe viitor a oportunităţii de
amenajare a unui traseu de motocros prin pădurile din jurul comunei Nădrag şi
amenajarea unui perete pentru căţărări şi escaladă pe stânca numită varniţă din
apropierea centrului comunei, considerând aceste obiective ca fiind benefice
pentru cunoaşterea pe viitor a comunei ca destinaţie turistică, contribuind
astfel la dezvoltarea serviciilor specifice în Nădrag, sursă de venituri pentru
locuitori şi autorităţile publice.
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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