PROCES - VERBAL
Încheiat azi 22 februarie 2018
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. Secretarul comunei informează că preşedinte de sedinta este dl. Biriescu Lazăr.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Biriescu Lazăr, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinara, 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 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului unor utilaje din inventarul Primariei
Nadrag în inventarul Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei
Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a construcţiei „Turn metalic
de sustinere statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice” situat în
localitatea Crivina.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea pe construcţia „Turn metalic de sustinere statie
de baza pentru servicii de comunicatii electronice” situat în localitatea Crivina şi la
baza acestuia a unei suprafeţe de 50 mp, pentru amplasarea echipamentelor specifice
de telecomunicaţii aferente unei staţii de telefonie mobilă.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea specializării ca şi „coordonator de transport” a
unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag.
6. Diverse.
Primarul propune modificare ordinii de zi prin introducerea la punctul 6 a unui Proiect
de hotărâre privind aprobarea demolării locuinţei situată pe strada Oţelarilor nr. 24, Nădrag,
jud. Timiş, şi renumerotarea punctului Diverse ca punct 7 al ordinii de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru anul 2018) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl. Biriescu intreabă cum este bugetul
faţă de bugetul anului 2017. Contabila primăriei raspunde ca bugetul ca valoare este
aproximativ la fel. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea transferului unor utilaje din inventarul Primariei Nadrag în inventarul
Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag) Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a construcţiei „Turn metalic de sustinere
statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice” situat în localitatea Crivina. ) prin
citirea proiectului de hotarare. Nefiind alte 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 închirierea pe construcţia „Turn metalic de sustinere statie de baza pentru servicii de

comunicatii electronice” situat în localitatea Crivina şi la baza acestuia a unei suprafeţe de 50
mp, pentru amplasarea echipamentelor specifice de telecomunicaţii aferente unei staţii de
telefonie mobilă) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul arată că firma de telefonie a
facut mai multe oferte, ultima fiind 1200 euro/an şi propune sa se ceară de către consiliul
local suma de 1350 euro /an, arătând că această sumă va acoperi la expirarea contractului
cheltuielile pe care le-a avut primăria pentru construcţia stâlpului. Nemaifiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea
primarului. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru,
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea specializării ca şi „coordonator de transport” a unei persoane
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag.) prin citirea proiectului de
hotarare. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea demolării locuinţei situată pe strada Oţelarilor nr. 24, Nădrag,
jud. Timiş) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- adresa depusă de Premium Outdoor Media prin care solicită eliberarea unui acord de
publicitate pentru amplasarea temporară a 4 steaguri direcţionale cu mesaj publicitar magazin
Profi. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea preotului paroh al Bisericii Ortodoxe din localitatea Nădrag prin care
solicită fonduri 15.000 lei pentru repararea acoperişului de la casa parohială. Primarul
propune acordarea sumei de 15.000 lei arătând că revine obligaţia parohului să depună
facturi şi situaţii de lucrări pentru cheltuielile efectuate şi propune amânarea rezolvării cererii
pentru următoarea şedinţă când va fi promovat un proiect de hotărâre. Propunerea primarului
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea consiliului parohial al Bisericii Ortodoxe din localitatea Crivina prin care
solicită fonduri 10.000 lei pentru repararea acoperişului de la casa parohială. Primarul
propune acordarea sumei de 10.000 lei arătând că revine obligaţia parohului să depună
facturi şi situaţii de lucrări pentru cheltuielile efectuate şi propune amânarea rezolvării cererii
pentru următoarea şedinţă când va fi promovat un proiect de hotărâre. Propunerea primarului
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Păsulă Marius Adrian prin care solicită 5 saci de ciment şi 5 saci de
var pentru repararea locuinţei închiriate de la primărie. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Cioroga Silvia prin care solicită încetarea contractului de închiriere
pentru cele 2 şoproane cu suprafaţa de 29. mp şi 8 mp. pe care le deţine în zona blocului 18,
urmând ca şoproanele să fie preluate de d-na. Andrei Cleona. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Lazăr Lidia prin care solicită repartizarea în chirie a locuinţei
proprietate a Primăriei care a fost utilizată de fratele său decedat Ciobanu Marcel. Primarul
informează că petenta are în chirie o locuinţă situată pe strada Poieni ce i-a fost repartizată în
luna decembrie anul precedent. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.
- Cererea d-nei. Ienei Maria prin care solicită încetarea contractului de închiriere
pentru spaţiul de parcare nr.22 din zona blocului nr. 2. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Sesizarea d-nei. Lugojan Mirela prin care arată că pe strada Tineretului din Nădrag
este un număr mare de câini fără stăpân şi solicită ridicarea lor. Primarul propune amânarea
cererii pentru o şedinţă ulterioară urmând a se identifica posibilităţile legale de rezolvare a
problemei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Ghiuţă Doru, prin care solicită amenajarea unui zid de sprijin
penrtu pârâiaşul din zona strada Liniştei. Primarul arată că se va solicita Apelor Române
amenajarea unei apărări de mal în cadrul proiectului de regularizarea a cursurilor de apă din
comună.
- Referatul prezentat de referentul cu probleme taxe impozite prin care informează
că apartamentul situat la adresa Nădrag, str. Cornet nr. 11 este liber şi poate fi pot fi
repartizat spre închiriere.
- Cererile formulate de Lazăr Denisa Adelina şi Borz Simona prin care solicită
repartizarea în chirie a câte unei locuinţe proprietate a primăriei. Preşedintele de şedinţă
propune ca cererile să fie introduse pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct al ordinii de zi. Dl. Ungur arată că este nevoie de reparaţii la strada de acces spre
Grădiniţă şi să se găsesacă o soluţie ca apele pluviale de pe versanţi din zona respectivă să nu
mai curgă pe spre fundaţia blocului 24, deteriorând astfel construcţia. Primarul răspunde că
va fi trimis inginerul cu urbanismul din cadrul primăriei pentru studierea problemei şi
identificare de posibilităţi de remediere.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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