Încheiat azi 13 februarie 2012
Cu ocazia şedinţei extraordinare 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. Juşca Petru. 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. Juşca, 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică „ Achiziţie de materiale şi echipamente destinate
conservării şi promovării specificului local şi a moştenirii culturale, în Comuna Nădrag,
judeţul Timiş”.

3. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel: introducerea ca Punctul 3 al
ordinii de zi a unui proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului
burselor de merit, de studiu, sociale, de boală, de orfani şi de „Eroi ai revoluţiei” acordate
elevilor de la grupul Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag în anul şcolar 2011-2012. Punctul
Diverse va deveni punctul 4 al ordinii de zi.
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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
comunei Nădrag 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică „ Achiziţie de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului
local şi a moştenirii culturale, 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor de merit, de studiu, sociale,
de boală, de orfani şi de „Eroi ai revoluţiei” acordate elevilor de la grupul Şcolar Traian
Grozăvescu Nădrag în anul şcolar 2011-2012) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate. Dl. Meglei întreabă dacă sunt fonduri pentru
aceste burse care sunt plătite de la bugetul consiliului local. Primarul arată că există
fonduri şi se vor lua măsuri pentru identificarea în continuare de fonduri, astfel încât să
nu existe întreruperi sau întârzieri în plata burselor. Nemaifiind 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
citirea următoarelor cereri:
- Cererile pentru acordarea de locuinţe formulate de Muntean Ioan Dănuţ şi Vladu
Florina. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de
priorităţi. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
Dl. Meglei întreabă când vor fi montate oglinzile rutiere în curbele cu vizibilitate
redusă de pe străzile din Nădrag. Primarul arată că au fost contactate mai multe firme
spre a prezenta oferte de livrare a unor astfel de oglinzi.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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