PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25 martie 2015
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează dl. Stoian Zaharia.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl.
Linginari Puiu Ioan.
Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere
în anul 2014 a pajiştilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al comunei
Nădrag, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au
animalele înscrise în RNE.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacităţii de păşunat a pajiştilor aflate
în domeniul public şi în domeniul privat al comunei Nădrag, în vederea încheierii
contractelor de închiriere sau concesiune a acestora.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pe hectar prevăzut în contractele
de concesiune sau închiriere a pajiştilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al
comunei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor / tarifelor practicate de către
Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag pentru închirierea spaţiilor de la atelierul
şcoală pentru anul 2015.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului pe teritoriul comunei Nădrag
a apicultorilor domiciliaţi în comuna Criciova, judeţul Timiş în vederea amplasării de
vetre de stupină temporare, pentru practicarea stupăritului pastoral.
7. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru Biserica Creştină
Baptistă „Betel” din satul Crivina, comuna Nădrag necesare executării de reparaţii la
acoperişul bisericii.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de
acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată
a Comunei Nădrag.
9. Prezentarea raportului anual al Primarului privind starea economică, socială şi
de mediu a comunei Nădrag, pe anul 2014 .
10. Prezentarea Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării
bunurilor aparţinând comunei Nădrag, pe anul 2014.
11. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum uremază:
- Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe
din localitatea Nădrag, necesare executării de reparaţii la clădirea bisericii şi la casa
parohială.

- Punctul10. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de
decolmatare albie pârâu şi consolidări de maluri şi taluzuri de drumuri în comuna Nădrag.
Punctele 9, 10 şi 11 din vechea ordine de zi se vor renumerota şi vor deveni
punctele 11,12 şi 13 ale ordinii de zi modificate.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se
aprobă cu 10 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi
modificată. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere în anul 2014 a
pajiştilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al comunei Nădrag, în baza
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au animalele înscrise
în RNE.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de
specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea capacităţii de păşunat a pajiştilor aflate în domeniul public şi
în domeniul privat al comunei Nădrag, în vederea încheierii contractelor de închiriere sau
concesiune a acestora.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului
de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea preţului pe hectar prevăzut în contractele de concesiune sau
închiriere a pajiştilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al comunei Nădrag.)
prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Minea ) .
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind avizarea taxelor / tarifelor practicate de către Liceul Tehnologic „Traian
Grozăvescu” Nădrag pentru închirierea spaţiilor de la atelierul şcoală pentru anul 2015)
prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al comunei Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de
specialitate. Dl Linginari propune ca în cadrul comisiei nr.1 d-na Florea să fie secretarul
comisiei. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
modificat. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea accesului pe teritoriul comunei Nădrag a apicultorilor
domiciliaţi în comuna Criciova, judeţul Timiş în vederea amplasării de vetre de stupină
temporare, pentru practicarea stupăritului pastoral) prin citirea proiectului de hotărâre şi
referatului compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind alocarea de fonduri pentru Biserica Creştină Baptistă „Betel” din satul

Crivina, comuna Nădrag necesare executării de reparaţii la acoperişul bisericii.) prin
citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Călin ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (. Proiect de
hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Nădrag)
prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din localitatea Nădrag, necesare
executării de reparaţii la clădirea bisericii şi la casa parohială) prin citirea proiectului de
hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de decolmatare albie pârâu şi consolidări
de maluri şi taluzuri de drumuri în comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi
referatului compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul 11 al ordinii de zi şi dă cuvântul
primarului care prezintă Raportul anual al primarului privind starea economică, socială şi
de mediu a comunei Nădrag, pe anul 2014.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul 12 al ordinii de zi şi dă cuvântul
primarului care prezintă Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării
bunurilor aparţinând comunei Nădrag, pe anul 2014..
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 13 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-lui. Popa Narcis pentru acordarea unui ajutor financiar pentru
înmormântarea tatălui său decedat Popa Neculai, care era persoană aflată în ajutor
social. Primarul propune acordarea unui ajutor în valoare de 1.500 lei. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- cererea d-nei. Iorgovan Mariana prin care solicită acordarea unui ajutor financiar
pentru înmormântarea concubinului său decedat Mate Şandor, venituirle celor doi
fiind foarte mici, iar decedatul având numeroase internări şi tratamente în ultimii
5 ani anteriori decesului. Primarul propune acordarea unui ajutor în valoare de
1.300 lei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
cererea d-lui. Cega Ioan prin care solicită eliberarea sumei de 198 lei necesari
efectuării de reparaţii la locuinţa proprietate a primăriei ce i-a fost repartizată în
chirie, reparaţiile fiind necesare pentru a se putea muta în locuinţă. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- adresa nr. 729/12.09.2015 a Comisariatului Judeţean Timiş al Gărzii Naţionale de
Mediu, referitoare la solicitarea implicării comunei Nădrag în proiectul „TM1000- Timiş, cel mai curat judeţ din România”. Preşedintele de şedinţă propune
aprobarea implicării Consiliului Local al Comunei Nădrag în proiect. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

-

cererea d-lui. Jujonescu Paul prin care solicită achiziţionarea unei suprafeţe de
teren eliberată în urma demolării coloniei situată în vecinătatea blocului 23.
Primarul propune ca cererea să rămână în evidenţă şi să fie discutată după
parcelarea terenului ce se va efectua ulterior demolării clădirii. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- oferta depusă de SC Global Mediaindustry SRL privind tipărirea de felicitări de
Paşte personalizate. Primarul arată că oferta va fi analizată în raport cu alte oferte
similare, urmând a se decide după aceea.
- adresa nr.4057/S3/24.02.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş prin care se
reamintesc prevederile Statutului aleşilor locali privind obligativitatea prezentării
uni raport anual de activitate de către comisiile de specialitate ale consiliului
local.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Breabăn consideră că ar trebui luate măsuri pentru obligarea deţinătorilor de câini de
companie să colecteze dejecţiile lăsate de animalele plimbate pe străzile comunei.
- dl. Grisak arată că este necesar să se ia măsuri pentru înlăturarea deşeurilor aruncate de
cetăţeni pe taluzul drumului pe strada Alunului în zona casei Popa. De asemenea arată că
este necesară consolidarea taluzului drumului în zona Pătru Covaci, taluz deteriorat de
persoanele care căutau fier vechi. Primarul arată că zona face obiectul lucrărilor aprobate
prin proiectul de hotărâre adoptat la punctul 10 al ordinii de zi.
- dl. Breabăn informează că există cetăţeni pe strada Ghioceilor care fac curăţenie în
gospodării şi aruncă gunoaiele în albia pârâului. Primarul arată că se va deplasa pe teren
un reprezentant al primăriei împreună cu organele de poliţie în vederea identificării şi
eventualei sancţionări a contravenienţilor.
- primarul informează consilierii că programul de activitate al primăriei Nădrag este
zilnic între orele 0830 – 1630 iar miercurea este până la orele 1800 .
- dl. Lăzărescu solicită ca primăria să asigure transportul pietrei de râu necesară
amenajării de către locatari a scării spre cimitir din zona blocurilor 18,19. Primarul arată
că va pune la dispoziţie tractorul primăriei cu remorcă.
- dl. Linginari informează că pe unele foişoare stradale din comună şindrila este
deteriorată. De asemenea solicită studierea posibilităţii de amenajare a unui traseu de
motocros montan în comună.
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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