PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23 decembrie 2013
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. Absentează motivat de la lucrările şedinţei secretarul comunei Nădrag.
Consilierul juridic al Consiliului local Nădrag prezintă spre aprobare procesul
verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi
pentru.
Consilierul juridic al Consiliului local Nădrag informează că este necesar a fi
ales un preşedinte de şedinţă. Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă pentru
următoarele 3 luni să fie dl. Jurj Remus. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
Dl. Jurj, 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 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural sportive şi de tineret a
Primăriei comunei Nădrag, pentru anul 2014.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de furtun luminos, pentru sărbătorile de
iarnă, ce va fi amplasat în comuna Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Nădrag prin Consiliul Local al
comunei Nădrag la constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Turismului Timiş – APDT Timiş ”.
5. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 5 a unui
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2013. Punctul Diverse va deveni punctul nr.6.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi . Se
aprobă modificarea cu 11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă 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
2014.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Ungur propune să
se introducă în hotărâre şi taxa pentru închirierea locurilor de parcare descoperite şi
acoperite, respectiv 15 lei/an pentru cele descoperite şi 2 lei/mp/an pentru cele acoperite.
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 aprobarea Agendei cultural sportive şi de tineret a Primăriei comunei
Nădrag, pentru anul 2014.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. 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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de furtun luminos, pentru sărbătorile de iarnă, ce va fi
amplasat în comuna 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind participarea Comunei Nădrag prin Consiliul Local al comunei Nădrag la
constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT
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 5 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 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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-nei. Tudor Simona de a fi angajată ca asistent personal pentru fiul său
Tudor Silviu, persoană cu handicap grav. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Roşca Cornel pentru achiziţionarea unui teren situat pe strada Padeş
la ieşirea din comuna Nădrag. Primarul informează că este în curs de finalizare
documentaţia pentru înregistrarea terenului în cartea funciară, urmând ca după
aceea terenul să fie evaluat de un expert autorizat şi apoi scos la vânzare prin
licitaţie.
- cererea depusă de Potropăscu Dumitru prin care solicită repartizarea de locuinţe în
chirie. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie introdusă pe lista de
priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei Băban Loredana prin care solicită rezilierea contractului de
închiriere al locuinţei de pe strada Turnătoriei, bl.7, ap.6 întrucât mama sa Flora
Ana s-a mutat din locuinţă. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru. Primarul propune ca locuinţa să fie repartizată uneia dintre familiile care
locuiesc în colonia de pe strada Şcolii ce se intenţionează a fi demolată. Ca atare
propune să fie contactată fam. Mihalache pentru repartiţie, urmând ca în cazul în
care refuză să fie contactată fam. Farcaş Alexandru. Propunerea 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.
- viceprimarul informează că a fost stabilită prin tragere la sorţi repartizarea
şoproanelor de la blocul 6 amenajate de primărie, şi propune spre aprobare următoarea
repartizare: şopronul nr. 0 fam. Grijak, nr.1 Hladi, nr. 2 Fachbach, nr. 3 Jujonescu, nr. 4
Mitroi, nr.5 Pasconi, nr. 6 Durcan, nr. 7 Bredicean, nr. 8 Guţu, nr. 9 Gogoaşă, nr. 10
Mironică. Lista este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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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