
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 18 decembrie 2015

              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.
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează  că preşedinte de şedinţă este d-na. Florea
Doina. 

  D-na. Florea, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată 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 2015.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  în
implementării proiectului  „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din
localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş  ” finanţat prin FEADR în cadrul
programului  PNDR 2014 -  2020 prin  măsura  07 –  Servicii  de bază  şi  reînnoirea
satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural.

3. Proiect  de  hotărâre  aprobarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a  comunei  Nădrag
judeţul Timiş.

4. Diverse.   
               Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea  ordinii 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  2015)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului
compartimentului  de  specialitate.  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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în implementării proiectului
„Modernizarea,  renovarea  şi  dotarea  căminului  cultural  din  localitatea  Crivina,  comuna
Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin
măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii
asociate  cu  protejarea  patrimoniului  cultural.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a
referatului compartimentului de specialitate. 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  aprobarea Strategiei  de Dezvoltare  Locală a comunei Nădrag judeţul Timiş) prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.  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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Cererea d-nei. Andrei Flavia Ioana prin care solicită ca primăria să asigure racordarea
la  reţeaua de gaz metan,  a locuinţei  de serviciu,  proprietate  a primăriei,  situată  la
adresa str. Tineretului bl.8, sc. A, ap.10. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu
10 voturi pentru. D-na. Andrei nu votează din motiv de conflict de interese.



- Cererea d-lui. Ernescu Florin prin care solicită acordarea indemnizaţiei prevăzută de
lege pentru persoana cu handicap grav Ernescu Ioana Gabriela, al cărei aparţinător
este. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea d-lui. Mitroi Cristian – Gigel prin care solicit repartizarea unei garsoniere la
mansarda blocului 24. Primarul arată că nu mai sunt locuinţe disponibile la blocul 24
şi  propune  ca  cererea  să  rămână  în  evidenţă  pentru  eventualitatea  în  care  vreo
persoană căreia i-a fost repartizată locuinţă în respectivul bloc renunţă la repartiţie.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.      

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

- Dl.  Breabăn întreabă  când se va  repara  strada  în  spatele  coloniei  de  pe Haiduca.
Primarul arată că nu se poate repara strada din cauza construcţiilor provizorii  şi a
stivelor de diverse materiale cu care locuitorii străzii aproape au blocat strada, astfel
încât nu pot intra utilaje pentru reparaţii.

- Dl. Breabăn propune prelungirea trotuarului care se amenajează pe strada Oţelarilor,
până în dreptul casei Franţescu. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi, urmând a se elabora documentaţia necesară pentru suplimentarea lucrărilor.

- Dl. Linginari solicită să fie instalat un stâlp de iluminat public în faţa blocului 24 şi
unul în colonia de pe strada Poieni. Primarul arată că vor fi instalaţi stâlpii în zonele
respective.

- Dl. Linginari  solicită ca bradul de lângă staţia de autobuz din faţa primăriei  să fie
împodobit cu instalaţie de iluminat festivă pe perioada sărbătorilor de iarnă.

- Dl. Stoian solicită ca gardul amplasat pe marginea trotuarului de pe strada Oţelarilor
să fie asigurat astfel încât laţurile să nu poată fi furate.   

              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. 

                Preşedinte de şedinţă 
                   Florea Doina                                                  Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara


