PROCES VERBAL
încheiat azi 26 martie 2010
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. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Jurconi Ioana. 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.
D-na Jurconi Ioana, 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 încheierii unei convenţii cu AJOFM Timiş
pentru ocuparea temporară a forţei de muncă din rândurile şomerilor în vederea executării de
lucrări şi activităţi de interes pentru comunitatea locală.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării directe fără licitaţie, a unor
produse.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării directe fără licitaţie a unei
aeroterme cu care va fi dotată Biserica Ortodoxă din comuna Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei bălţi destinate pescuitului
recreativ în comuna Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru asocierea Consiliului
Local al comunei Nădrag cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi societăţi civile
în vederea înfiinţării Asociaţiei Microregionale „Ţara Făgetului”.
6. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii unei convenţii cu AJOFM Timiş pentru ocuparea temporară a
forţei de muncă din rândurile şomerilor în vederea executării de lucrări şi activităţi de interes
pentru comunitatea locală) 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 aprobarea achiziţionării directe fără licitaţie, a unor produse) 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării directe fără licitaţie a unei aeroterme cu care va fi dotată
Biserica Ortodoxă din 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 de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea amenajării unei bălţi destinate pescuitului recreativ 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 de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind exprimarea acordului pentru asocierea Consiliului Local al comunei Nădrag cu alte
autorităţi ale administraţiei publice locale şi societăţi civile în vederea înfiinţării Asociaţiei
Microregionale „Ţara Făgetului”) 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 in discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- Cererea d-lui. Florea Dumitru prin care solicită cumpărarea unui teren intravilan în
suprafaţă de 180m2 aflat în vecinătatea casei sale de pe strada Liniştei. Primarul
propune demararea procedurilor de identificare, dezmembrare şi evaluare acelui teren.
Propunerea primarului este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
- d-na Dobra informează consiliul local că locatarii blocului 22 de pe Aleea Teiului sunt
nemulţumiţi de faptul că faţada blocului şi ferestrele le sunt murdărite din cauza
coşului de fum improvizat de la magazinul de la parterul blocului. De asemenea arată
că locatarii blocurilor nr.17 şi 22 sunt deranjaţi în nenumărate rânduri de zgomotele
produse de motocicletele care sunt reparate în faţa blocului de către proprietarul
magazinului de la parter, şi de zgomotele produse ca urmare a faptului că în magazin
se sparg zilnic lemne de foc. Primarul propune să fie sesizat Postul de Poliţie pentru a
se lua măsurile legale care se impun. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
- d-na Dobra arată că în spatele blocului nr. 17 au fost dărâmate unele şoproane iar
materialele rezultate au rămas în zonă. Primarul arată că se vor lua măsuri pentru
curăţenie cu muncitorii de la munci comunitare.
- Dl. Linginari arată că străzile din Nădrag sunt acoperite cu nisipul care a fost
împrăştiat pe carosabil în cadrul acţiunilor de dezăpezire din iarna 2009-2010.
Primarul arată că se vor lua măsuri pentru curăţirea nisipului de pe străzi, întrucât până
în momentul de faţă condiţiile meteo nu au permis aceasta.
- Dl. Ungur întreabă dacă chiria încasată de la spaţiile de cazare de la cantina şcolii
acoperă cheltuielile cu energia electrică. Primarul arată că se va verifica şi se va
comunica.
- Dl. Meglei arată că trebuiesc luate măsuri pentru ca locuitorii comunei să facă
curăţenie în faţa casei, să văruiască pomii etc.
- Dl. Ungur cere să fie atenţionat preotul catolic să-şi facă curăţenie în curtea casei
personale.
- Dl. Juşca arată că ar trebui ca deţinătorii de cai să fie obligaţi să cureţe imediat
bălegarul lăsat de cai pe străzile din Nădrag. Primarul arată că poliţia ia măsuri legale
împotriva persoanelor ai căror cai murdăresc carosabilul.
- Dl. Linginari arată că există sesizări din partea locuitorilor blocului 6 că dl. Fînaru
depozitează lemne de foc în curtea blocului şi face mizerie.
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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