
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 martie  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 este nevoie să se aleagă un preşedinte
de  şedinţă  pentru  următoarele  3 luni.  Dl.  Linginari  propune ca  preşedinte  de şedinţă
pentru următoarele trei luni să fie dl. Lăzărescu Marinică. Propunerea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

  Dl.  Lăzărescu,  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  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag,  pentru anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind  iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere 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.

3. 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.

4. 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.

5. Prezentarea Raportului anual al Primarului privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Nădrag, pe anul 2013 .

6. Prezentarea Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării bunurilor
aparţinând comunei Nădrag, pe anul 2013.

7. Diverse.
              Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 5 a unui
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor
fi efectuate în cursul anului 2014 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale
prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat.  Propune   şi
renumerotarea ultimelor 3 puncte care din punctele 5,6 şi 7 vor deveni punctele 6,7 şi 8
având acelaşi conţinut.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării 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  rectificarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag,  pentru anul 2014) 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 11 voturi pentru.



               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere 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 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 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  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 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  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 aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate
în cursul anului 2014 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 completat.   Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă trece la  punctul 6 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 2013.
               Preşedintele de şedinţă trece la  punctul 7 al ordinii de zi şi dă cuvântul
primarului  care  prezintă  Raportului  anual  al  primarului  asupra  situaţiei  gestionării
bunurilor aparţinând comunei Nădrag, pe anul 2013
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8  al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Cererea d-nei. Minune Rodica care solicită să se ia măsuri pentru îndepărtarea
geamurilor sparte de la clădirea fostei secţii oţelărie din cadrul uzinei din Nădrag.
Viceprimarul arată că acea clădire nu este a primăriei  şi propune să se facă o
adresă către actualul proprietar al clădirii pentru a îndepărta toate geamurile sparte
care sunt în pericol de prăbuşire. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.

- Adresa nr. 2713/VI/10.03.2014 emisă de Administraţia Bazinală de Apă Banat
prin  care  comunică  constatările  rezultate  în  urma  controlului  de  specialitate
realizat ca urmare a sesizării primăriei Nădrag referitoare la modul de exploatare a



materialului  lemnos  în  amonte  de  priza  de  captare  a  staţiei  de apă  potabilă  a
comunei. 

- Declaraţia d-lui. Gherga Aurel prin care arată că renunţă la locuinţa pe care o
deţinea cu chirie la adresa Nădrag, str.Cornet nr.18. Primarul propune schimbarea
contractului de închiriere,  urmând să fie trecută titular  de contract  Fira Aurica
persoană care era trecută ca şi colocatar în contractul lui Gherga. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea d-nei. Pîrlea Veronica – Luminiţa prin care solicită repartizarea locuinţei
libere de pe strada Oţelarilor nr. 25. Primarul solicită amânarea discutării cererii
pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se verifica lista cu persoanele care solicită
locuinţe. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Duleanţ Ana prin care solicită aprobarea pentru închirierea unei
magazii de lemne situată lângă casa de pe strada Tineretului nr.11, magazie liberă
la ora actuală. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o
şedinţă ulterioară urmând ca până atunci să se facă verificări privitoare la situaţia
juridică şi la ocuparea magaziei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.

- Cererea  d-nei  Goldschmid  Ionela  Gabriela  prin  care  solicită  repartizarea  unei
locuinţe.  Preşedintele  propune  ca  cererea  să  fie  trecută  pe  lista  de  priorităţi.
Propunerea 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 informează că acoperişul coloniei de pe strada Poieni este degradat şi
prezintă pericol pentru locatari, ca atare consideră că este necesar să se verifice de
către reprezentanţii  primăriei  starea acestuia, pentru a se identifica măsurile ce
trebuie luate.  De asemenea solicită să se ia legătura cu firma care exploatează
masă lemnoasă la capătul străzii  Ghioceilor,  pentru a opera utilajele cu atenţie
protejându-se în acest fel imobilele şi drumurile din zonă. 

-  dl. Linginari solicită marcarea unei treceri de pietoni şi montarea unui indicator
rutier „ cedează trecerea”  în zona Centrului de informare turistică din Nădrag,
având în vedere că în acea zonă  traversează drumul judeţean mulţi pietoni spre
izvorul de la staţia de gaz metan .

- dl. Stoian informează că stâlpii reţelei de iluminat stradal de pe strada Turnătoriei
sunt ruginiţi şi consideră că ar fi necesară vopsirea lor.   

              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 
                 Lăzărescu Marinică                                          Secretar

                         Fuior Mărioara


