PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 februarie 2013
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toti cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag.
Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Breabăn, 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 evaluarea în vederea vânzării a terenului aferent casei
de locuit situată la adresa Nădrag, str. Lunca nr. 4.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a
ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice desfăşurate pentru
implementarea proiectului ,,Înfiinţare centru local de informare turistică şi
marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nădrag, judeţul Timiş”
finanţat prin programul PNDR măsura 313.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public
ce vor fi efectuate în cursul anului 2013 în comuna Nădrag de către persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar din inventarul Primăriei comunei Nădrag.
5. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 5 a unui
proiect de hotărâre privind întabularea în cartea funciară a UAT Nădrag, în patrimoniul
public al Comunei Nădrag şi administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag, a
drumului comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul. Punctul Diverse va deveni
punctul nr.6 al ordinii de zi.
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 evaluarea în vederea vânzării a terenului aferent casei de locuit situată la
adresa Nădrag, str. Lunca nr. 4.) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de achiziţii publice desfăşurate pentru implementarea proiectului ,,Înfiinţare
centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în
comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR măsura 313.) 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 aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate

în cursul anului 2013 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.) 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 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 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind întabularea în cartea funciară a UAT Nădrag, în patrimoniul public al
Comunei Nădrag şi administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag, a drumului
comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul) 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-lui. Halasciuc Dorel prin care solicită modificarea contractului de
concesiune pentru terenul aferent casei, în sensul corectării suprafeţei concesionate
prin diminuarea cu 258 mp, conform documentaţiei topografice ataşate cererii.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Halasciuc Dorel prin care solicită concesionarea terenului situat în
vecinătatea fostei clădiri a centralei termice de la blocul 6, clădire al cărei proprietar
este. Dl. Linginari este de părere că ar fi necesar ca inspectorul cu urbanismul să
verifice amănunţit la faţa locului existenţa suprafeţelor solicitate şi modul de
folosinţă actuale. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară urmând ca inspectorul cu urbanismul împreună cu dl. Linginari să facă
verificările necesare. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-nei. Doboşan Nicoleta Mihaela de a cumpăra terenul aferent casei de la
adresa Oţelarilor nr. 9, al cărei proprietar este. Primarul propune demararea
procedurilor pentru evaluarea terenului de către un expert evaluator autorizat.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Gabor Samoilă Mircea solicită scăderea din taxa de închiriere a
locuinţei proprietate a primăriei, pe care o deţine, a contravalorii contoarului de apă
pe care trebuie să-l înlocuiască. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-nei Scraba Ecaterina prin care solicită amenajarea de apărări de mal şi
adâncirea albiei pârâului Nădrăgel în zona casei al cărei proprietar este petenta.
Primarul propune ca solicitarea să fie transmisă la Apele Române care sunt
competente pentru soluţionare, iar în cazul în care această instituţie nu va executa
lucrarea, Primăria urmează să furnizeze materialele pentru executarea lucrării.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

-

Cererea depusă de Limişcă Ovidiu Ionel prin care solicită repartizarea unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie cuprinsă pe lista de
priorităţi. Propunerea preşedintelui 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.
- dl. Breabăn arată că există în comuna Nădrag multe persoane care nu-şi achită
obligaţiile financiare faţă de Primărie ( impozite, taxe de închiriere, taxe pentru
serviciile publice da care benefiaciază, etc.) şi solicită să se ia măsuri împotriva
lor. Primarul informează că au fost luate toate măsurile pe care legea le permite
pentru recuperarea creanţelor fiind promovate inclusiv acţiuni în instanţele de
judecată.
- Dl. Breabăn informează că în zona blocului 4 s-a rupt o porţiune din apărarea de
mal, iar în faţa casei Bodor este un stâlp de la reţeaua de curent care este înclinat
puternic fiind în pericol de prăbuşire. Primarul arată că s-a discutat cu RENEL
societate căreia i-au fost furnizate date despre mai mulţi stâlpi ai reţelei de curent
din Nădrag care sunt mai mult sau mai puţin înclinaţi, primindu-se răspunsul că se
va interveni.
- Dl. Breabăn informează că în zona stadionului canalizarea se înfundă frecvent
ceea ce generează mirosuri neplăcute în zonă. Primarul arată că după realizarea
proiectului de înlocuire a canalizării, pe care primăria intenţionează să-l realizeze
se va rezolva şi situaţia în acea zonă, situaţie care este cunoscută de mai mulţi ani
dar care nu se poate remedia corespunzător din cauza vechimii reţelei de
canalizare.
- Dl. Linginari doreşte să felicite lucrătorii postului de poliţie şi conducerea
primăriei pentru că în urma acţiunilor comune de patrulare în timpul nopţii s-au
redus furturile din curţile cetăţenilor.
- Dl. Grissak informează că în zona locului de joacă pentru copii de pe strada
Cornet s-a prăbuşit o porţiune din apărarea de mal. De asemenea solicită să fie
tăiaţi mărăcinii şi vegetaţia de pe malul pârâului în zona Pătru Covaci.
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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