PROCES VERBAL
încheiat azi 29 martie 2011
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. Lăzărescu Marinică.
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. Lăzărescu, 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 casării unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar din inventarul Primăriei comunei Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nădrag al
unor terenuri intravilane situate în comună.
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Sportului – Autoritatea Naţională Pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Timiş în domeniul public al comunei Nădrag şi în
administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din patrimoniul public al
Comunei Nădrag în patrimoniul privat al Comunei Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de lemne de foc
pentru Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.
6. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctele
6,7,8,9,10 a cinci proiecte de hotărâre, după cum urmează: 6) proiect de hotărâre privind
aprobarea realizării obiectivului de investiţii şi aprobarea indicatorilor
tehnico – economici ai investiţiei „Înfiinţare reţea de ape uzate( canalizare şi staţie de
epurare) localitatea Nădrag, judeţul Timiş ”. 7) Proiect de hotărâre privind aprobarea
realizării obiectivului de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico –
economici ai investiţiei „Modernizare drum comunal DC 140 Nădrag - Căprioru” 8)
Proiect de hotărâre privind predarea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului a drumului comunal DC 140 Nădrag – Căprioru, aparţinând Comunei
Nădrag, pe perioada realizării proiectului „Modernizare drum comunal DC 140 Nădrag Căprioru” prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii. 9) Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru realizarea unor
măsurători şi documentaţii topografice. 10) Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii
publice desfăşurate pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi
comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate
conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje
pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul
PNDR măsura 322. Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi punctul 11 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 aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din inventarul
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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nădrag a unor terenuri
intravilane situate în comună.) 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 contra.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Sportului – Autoritatea Naţională
Pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş în domeniul
public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al 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 de hotărâre este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind trecerea unui imobil din patrimoniul public al Comunei Nădrag în
patrimoniul privat al 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de lemne de foc pentru Grupul Şcolar
„Traian Grozăvescu” 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii şi aprobarea
indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei „Înfiinţare reţea de ape uzate( canalizare şi
staţie de epurare) localitatea 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 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii şi aprobarea
indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei „Modernizare drum comunal DC 140
Nădrag - Căprioru” ) 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 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind predarea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului a drumului comunal DC 140 Nădrag – Căprioru, aparţinând Comunei Nădrag,
pe perioada realizării proiectului „Modernizare drum comunal DC 140 Nădrag Căprioru” prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii.) 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 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru
realizarea unor măsurători şi documentaţii topografice.) 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 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de achiziţii publice desfăşurate pentru implementarea proiectului integrat
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi
echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale,
achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”
finanţat prin programul PNDR măsura 322.) 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 11 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese si cereri:
- adresa din partea S.C. AVA STUDIO S.R.L. prin care face oferta de
realizare a stemei comunei. Dl. Linginari consideră că nu este o prioritate
realizarea stemei şi propune amânarea discuţiei pentru o şedinţă ulterioară.
Viceprimarul propune realizarea stemei. Preşedintele de şedinţă supune la
vot propunerea d-lui. Linginari. Propunerea este respinsă cu 4 voturi pentru,
1 abţinere şi 6 voturi contra. Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea
viceprimarului. Propunerea este aprobată cu 6 voturi pentru, 1 abţinere şi 4
voturi contra. Primarul arată că se vor demara proceduri legale de achiziţie
publică a contractului de execuţie a stemei.
- adresa emisă de APIA prin care se solicită sprijinul primăriei în stabilirea
surselor de finanţare pentru programul de încurajare a consumului de fructe
în şcoli. Primarul arată că bugetul local nu dispune de fonduri şi consideră că
programul trebuie finanţat de Guvern, propunând să se comunice acest punct
de vedere. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Paşca Eugen privind terenul situat pe strada şcolii pe care-l
deţine cu chirie. Preşedintele de şedinţă supune la vot demararea procedurilor
legale de evaluare şi vânzare a terenului. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de către reprezentantul funcţionarilor publici şi personalului
contractual din cadrul primăriei Nădrag prin care solicită reluarea plăţii
lunare către întreg personalul a drepturilor speciale pentru menţinerea
sănătăţii şi securităţii muncii conform Contractului colectiv de muncă şi
acordului colectiv de muncă. Primarul propune să se acorde suma lunară netă
de 200 lei, dar beneficiarii să semneze un angajament de plată că în cazul în
care organele de control o vor cere, vor restitui sumele încasate, dacă se va
constata că sunt necuvenite. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Negrea Nicuşor de a construi în zona blocului 2 o copertină
pentru gararea autoturismului propriu. Cererea supusă la vot şi este respinsă
cu 11 voturi contra.
- cererea d-lui. Todea Cornel prin care solicită acordarea indemnizaţiei lunare
prevăzută de lege pentru mătuşa sa Todea Viorica care este persoană cu
handicap grav, în loc de angajarea unui asistent personal cum este în prezent.
Cererea este supusă la vot şi 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. Jurj arată că la şcoala din Crivina este nevoie de 2 maşini de lemne de
foc. Primarul arată că vor fi trimise lemnele. Dl. Jurj arată că la şcoala din
Crivina nu funcţionează telefonul. Primarul informează că telefonul a fost
tăiat întrucât facturile erau foarte mari din cauza convorbirilor particulare ale
personalului. În continuare arată că se va lua legătura cu operatorul de
telefonie pentru instalarea unui telefon public în incinta şcolii sau a unei
derivaţii care să poată apela doar Grupul Şcolar Nădrag, de care aparţine
şcoala din Crivina.
- dl. Biriescu arată că este necesară înlocuirea steagurilor de pe mai mulţi
stâlpi din comună deoarece sunt deteriorate. De asemenea solicită înlocuirea
dalelor de trotuar de culoare roşie de pe unele străzi, dale care sunt
deteriorate.
- dl. Jurj arată că staţia de autobuz din Crivina are nevoie de reparaţii.
- dl. Linginari arată că echipa de fotbal a comunei are nevoie de echipament
sportiv. De asemenea arată că în dreptul depozitului SC Tunad SRL de pe
strada Turnătoriei sunt grămezi de pământ care trebuie înlăturate. Primarul
spune că va lua legătura cu patronii firmei.
- dl. Linginari solicită repararea băncilor de pe aleea cu brazi. De asemenea
arată că ar trebui reparate ţevile sparte de la cantina şcolii.
- dl. agent Marcu de la postul de poliţie Nădrag că ar trebui mutat foişorul din
parc şi pus în apropierea unei zone cu blocuri pentru a se asigura paza şi
curăţenia acestui foişor. De asemenea informează că au fost identificate
persoane care distrug străzile sau malurile pârâului prin săpăturile care le fac
pentru fier vechi.
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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