
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 februarie  2014

              
              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 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 dl. Jurj
Remus.

  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 domeniilor serviciilor publice şi locurilor în
care contravenienţii ce nu dispun de mijloace materiale şi financiare pentru plata
amenzilor contravenţionale pot presta activităţi în folosul comunităţii ca sancţiune
dispusă de  instanţele de judecată, iar suspecţii sau inculpaţii pot presta muncă
neremunerată în folosul comunităţii ca urmare a dispoziţiei procurorului.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  specializării  ca  agent  de  turism  a  unei
persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al
Comunei Nădrag a terenului intravilan înscris în CF 400117 Nădrag nr. topografic
400117. 

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului intravilan
înscris în CF 400117 Nădrag situat la adresa Nădrag str. Grădiniţei nr.5. 

5. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al
Comunei Nădrag a terenului intravilan înscris în CF 400276 Nădrag nr. topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/3/1. 

6.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului intravilan
înscris  în  CF  400276  Nădrag  nr.  topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/3/1. situat la adresa Nădrag str. Stadion zona
bl.6 

7. Proiect  de  hotărâre  privind  vânzarea  prin  licitaţie  a  trei  terenuri  aparţinând
domeniului privat al comunei Nădrag.

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a două terenuri  intravilane aferent
unor case de locuit.

9. Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a două noi proiecte
de hotărâre.  Punctul  9 Proiect  de hotărâre  privind deschiderea  unei  cărţi  funciare noi
pentru o parcelă de teren  situată în comuna Nădrag, judeţul Timiş. Punctul 10 Proiect de
hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a două terenuri intravilane situate în comuna
Nădrag, judeţul Timiş.  Punctul Diverse va deveni punctul nr.11.   
            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  domeniilor  serviciilor  publice  şi  locurilor  în  care
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contravenienţii ce  nu dispun de mijloace materiale şi financiare pentru plata amenzilor
contravenţionale pot  presta  activităţi  în  folosul  comunităţii  ca  sancţiune  dispusă  de
instanţele  de  judecată,  iar  suspecţii  sau  inculpaţii  pot  presta  muncă  neremunerată  în
folosul  comunităţii  ca  urmare  a  dispoziţiei  procurorului.)  prin  citirea  proiectului  de
hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă  supune  la  vot  propunerea  primarului.  Propunerea  este  aprobată  cu  11  voturi
pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea specializării  ca agent de turism a unei persoane din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  Comunei  Nădrag  a
terenului  intravilan  înscris  în  CF 400117 Nădrag nr.  topografic  400117.)  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  dezmembrarea  în  două  parcele  a  terenului  intravilan  înscris  în  CF
400117 Nădrag situat la adresa Nădrag str.  Grădiniţei  nr.5) 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 completat.   Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  Comunei  Nădrag  a
terenului  intravilan  înscris  în  CF  400276  Nădrag  nr.  topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/3/1)  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 (Proiect de
hotărâre  privind  dezmembrarea  în  două  parcele  a  terenului  intravilan  înscris  în  CF
400276 Nădrag nr. topografic  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/3/1.  situat la adresa
Nădrag  str.  Stadion  zona  bl.6)  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 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  vânzarea  prin  licitaţie  a  trei  terenuri  aparţinând domeniului  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  este
adoptat cu 11 voturi pentru.
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              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind vânzarea directă a două terenuri intravilane aferente unor case de locuit)
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 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind deschiderea unei cărţi funciare noi pentru o parcelă de teren  situată 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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a două terenuri intravilane situate 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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 11  al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Adresa nr. 114/11.02.2014 a Federaţiei Române de Lupte prin care se informează
primăria Nădrag  asupra oportunităţii înfiinţării unu post de antrenor în disciplina
lupte  în  comuna  Nădrag,  având  în  vedere  că  în  comună  domiciliază  un  fost
campion european şi  multiplu medaliat  internaţional  de lupte.  Primarul  propune
iniţierea de demersuri  în vederea identificării  posibilităţilor  legale  şi  ulterior  de
înfiinţare a unui astfel de post pentru a se oferi copiilor din comună posibilitatea
practicării acestui sport într-un cadru organizat şi cu personal de înaltă specializare.
Propunerea este supusă la vot şi este adoptată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea depusă de SC Luzan Logistic SRL prin care solicită eliberarea autorizaţiei
de  comercializare  în  zone  publice  în  structuri  de  vânzare  cu  sediu  ambulant,
conform OG 99/2000.  Cererea este  supusă la  vot  şi  este  aprobată  cu 11 voturi
pentru.

- Cererea d-lui. Weber Ioan nr. 240/24.02.2014 prin care arată că nu este de acord cu
respingerea cererii sale nr. 14/09.01.2014 (prin care solicita deblocarea străzii şi
asigurarea accesului autovehiculelor în zona blocului 10 pe porţiunea dintre scările
A şi B ale blocului.)  şi solicită  reanalizarea cererii.  Primarul propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca reprezentanţi ai consiliului
local să ia legătura cu locatarii blocurilor nr. 2 şi nr. 10 pentru a lua cunoştinţă
despre  poziţia  lor  în  legătură  cu  această  solicitare.  Propunerea  primarului  este
aprobată cu 11 voturi pentru. 

- cererile  depuse de Marcu Bogdan Vasile,  Berciu-Ienei Tudor şi  Munteanu Ioan
Dănuţ, prin care solicită închirierea de locuinţe.  Preşedintele de şedinţă propune
introducerea cererilor pe lista de priorităţi.  Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.    
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            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl.  Linginari  solicită  repararea drumului  de acces  la cimitirul  din satul  Crivina.
Primarul informează că va fi aşternută piatră pe acel drum.

- dl.  Linginari  solicită  să se facă curăţenie  în staţia de autobuz din satul Crivina.
Primarul arată că se va face curăţenie.

- Dl.  Breabăn solicită  amenajarea unui nou bazin betonat  pentru captarea  apei  la
izvorul de la gaz metan. Primarul este de părere că ar trebui întâi curăţat şi reparat
bazinul existent pentru a nu se mai consuma materiale.

- Dl. Grissak informează că  becul de la iluminatul public din zona bisericii ortodoxe
este ars. De asemenea solicită defrişarea mărăcinilor şi a vegetaţiei  de pe malul
apei şi de pe rambleul drumului în zona Pătru Covaci.   

- Dl. Călin întreabă dacă balta  de peşte din capătul străzii  Ghioceilor nu poate fi
repusă în funcţiune. Primarul informează că balta a fost dezafectată pentru ca apa
să nu se infiltreze la creşă.  

              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.

                Preşedinte de şedinţă 
                      Jurj Remus                                                             Secretar

                         Fuior Mărioara
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