
                                                         PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 martie  2016

              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 d-na Florea Doina.
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.
              Secretara comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur Vasile.

  Dl. Ungur, 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 aprobarea acordului  de parteneriat dintre UAT Comuna
Nădrag  şi  Asociaţia  Microregională  „Tara  Fagetului”  precum si  cu  alţi  reprezentantii  ai
sectorului public, sectorului privat şi societăţii civile care vor adera la acest parteneriat pentru
elaborarea  şi  implementarea Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  prin  programul  Naţional  de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor
de stimulente educaţionale sub forma tichetelor  sociale  în conformitate cu prevederile Legii
nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat,
din cadrul Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag,  care nu dispun de locuinţă în
localitatea Nădrag.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag,  pentru anul 2016.

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în vederea
depunerii  unei  cereri  de  finanţare  pentru  implementarea  proiectului   „Modernizarea,
renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş
” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii
de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Crivina,
necesare finalizării instalaţiei de încălzire centrală la biserică şi reparării acoperişului la casa
parohială.
            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării şi reparării unor străzi şi drumuri
agricole din satul Crivina.

8. Proiect de hotărâre privind înlocuirea cosurilor  de deşeuri stradale din comuna
Nădrag şi amplasarea de mobilier stradal în satul Crivina.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate privind
amenajarea domeniului skiabil din comuna Nădrag, vârful Padeş.

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  de  principiu  a  amenajării  unui  parc  de
aventură în comuna Nădrag, destinat activităţilor de recreere.
            11. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a unor imobile situate în
comuna Nădrag, judeţul Timiş.
            12. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unei lucrări de montare a unei
instalaţii de iluminat pentru casa scării la  blocul de locuinţe situat la adresa Nădrag, str.Şcolii
nr.23, ce face parte din patrimoniul privat al Comunei Nădrag .
            13. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de zugrăvire a casei
scării  la   blocul  de  locuinţe  situat  la  adresa  Nădrag,  str.Şcolii  nr.23,  ce  face  parte  din
patrimoniul privat al Comunei Nădrag .
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            14. Proiect de hotărâre privind amenajarea unei parcări pentru autoturisme pe terenul
viran rezultat în urma demolării coloniei de pe str. Şcolii nr. 20.
            15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  evaluării în vederea vânzării prin licitaţie a
două terenuri intravilane din comuna Nădrag, situate pe strada Padeş.
            16. Proiect de hotărâre privind întabularea  şi alocarea unui număr cadastral nou
pentru parcela de teren  extravilan având  număr cadastral PS 432, cu suprafaţa de 2,97 ha,
situată  în  extravilanul  comunei  Nădrag,  localitatea  Crivina  şi  înscrierea  lui  într-o  carte
funciară nouă.
            17. Proiect de hotărâre privind  întabularea  şi alocarea unui număr cadastral nou
pentru parcela de teren  intravilan având  număr cadastral CCI 446, cu suprafaţa de 0,55 ha,
situată  în  intravilanul  comunei  Nădrag,  localitatea  Crivina  şi  înscrierea  lui  într-o  carte
funciară nouă
            18. Proiect de hotărâre privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de
teren  intravilan pe care este situat cimitirul de la intrarea în satul Crivina, teren neînscris în
cartea funciară.
            19. Proiect de hotărâre privind  constatarea apartenenţei la domeniul public al
Comunei Nădrag a terenului intravilan înscris în CF 401369 Nădrag nr. cadastral 50002 nr.
topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/155/1/2.
             20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dezmembrării
în două unităţi individuale a casei situată la adresa Nădrag, str. Metalurgiştilor nr. 11.
              21. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii
„Ruga Nădrăgeană” în anul 2016.
              22. Diverse
            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acordului   de  parteneriat  dintre  UAT  Comuna  Nădrag   şi  Asociaţia
Microregională  „Tara  Fagetului”  precum  si  cu  alţi  reprezentantii  ai  sectorului  public,
sectorului privat şi societăţii civile care vor adera la acest parteneriat pentru elaborarea şi
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul întreabă care este cofinanţarea
comunei Nădrag în această asociaţie. Primarul arată că este vorba de o sumă mică. Dl. Jurj
întreabă dacă este un termen pentru aprobarea acordului şi doreşte să ştie câte persoane din
Nădrag au accesat proiecte prin intermediul acestuzi GAL. Primarul răspunde că termenul
este  la  final  şi  au  accesat  proiecte  un  număr  de  2  fermieri  din  comuna  Nădrag  prin
intermediul  GAL.  Viceprimarul  întreabă  cine  este  reprezentantul  comunei  Nădrag  în
Asociaţia  Microregională  Ţara  Făgetului.  Primarul  răspunde  că  reprezentantul  comunei
Nădrag a fost primarul comunei.    Nemaifiind 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  modalităţilor  de  identificare  a  beneficiarilor   de  stimulente
educaţionale sub forma tichetelor  sociale  în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015
privind  stimularea  participării  la  invățământul  preşcolar  a  copiilor  provenind  din  familii
defavorizate.)  prin citirea proiectului  de hotărâre.  Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  decontării  cheltuielilor cu efectuarea navetei  pentru cadrele didactice şi
personalul  didactic  auxiliar  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  din  cadrul  Liceului
Tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag,  care nu dispun de locuinţă în localitatea Nădrag.)
prin citirea proiectului de hotărâre.  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 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al  Comunei
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Nădrag,  pentru anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul arată că grupul şcolar
a cerut unele sume pentru reparaţii. Dl. Lăzărescu doreşte să ştie dacă lucrările nu se pot face
pe durata vacanţei şcolare. Viceprimarul arată că trebuie analizat proiectul tehnic de la terenul
de sport din curtea şcolii din Crivina şi modul de calcul al sumelor solicitate. Dl. Jurj arată că
proiectul trebuie să prezinte clar modul de calcul al valorii lucrărilor şi nu trebuie ca aceste
valori să fie stabilite „din burtă.” Dl. Linginari îl întreabă pe viceprimar de ce nu a intervenit
şi până în acest moment de-a lungul anilor de când ocupă funcţia. Dl. Jurj arată că el a propus
în urmă cu mai mulţi ani construirea unui teren de sport în curtea şcolii din Crivina dar nu s-a
dorit acest lucru, ca atare se întreabă ce s-a schimbat acum şi de ce se doreşte amenajarea
terenului. Viceprimarul, având în vedere că unele capitole din proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului pot fi aprobate iar altele nu se doreşte a fi aprobate, propune votarea
fiecărui capitol în parte. Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea capitolului prin care
se  modifică  sumele  pentru  naveta  cadrelor  didactice.  Se  aprobă  cu  10  voturi  pentru.
Preşedintele de şedinţă  supune la vot capitolul referitor la sumele pentru reparaţiile de la
şcoală.  Se  aprobă  cu  6  voturi  pentru  şi  4  împotriva  (  Minea,  Stoian,  Jurj,  Lăzărescu).
Preşedintele de şedinţă supune la vot capitolul referitor la amenajarea terenului de sport. Se
votează cu 5 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă ( Minea, Stoian, Jurj, Lăzărescu, Breabăn) ca
atare acest capitol este eliminat din rectificarea bugetară. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat referitor la rectificarea doar a celor două
capitole aprobate anterior. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în vederea  depunerii unei cereri de
finanţare pentru implementarea proiectului  „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului
cultural  din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul  Timiş  ”  finanţat  prin FEADR în
cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor
în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) prin
citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru. 

  Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Crivina, necesare finalizării instalaţiei de
încălzire centrală la biserică şi reparării acoperişului la casa parohială.) prin citirea proiectului
de  hotărâre.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea amenajării şi reparării unor străzi şi drumuri agricole din satul Crivina) prin
citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind înlocuirea cosurilor  de deşeuri stradale din comuna Nădrag şi amplasarea de mobilier
stradal în satul Crivina) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul este de părere că nu
se  impune  instalarea  de  mobilier  întrucât  este  distrus  sistematic  de  către  persoane
necunoscute şi solicită să se repare camerele de luat vederi. Nemaifiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este respins  cu 5 voturi
pentru şi 5 împotriva ( Minea, Jurj, Lăzărescu, Stoian, Grissak).
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  întocmirii  unui  studiu  de  oportunitate  privind  amenajarea
domeniului  skiabil  din comuna Nădrag, vârful  Padeş) prin citirea proiectului  de hotărâre.
Viceprimarul arată că în loc să se risipească banii, mai bine ar fi reparate apărările de mal din
comună. Primarul arată că apărările de mal sunt prevăzute în obiectivele de investiţii  ale
Apelor  Române.  Nemaifiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este respins cu 5 voturi pentru şi 5 împotrivă ( Minea, Jurj,
Lăzărescu, Stoian, Breabăn ).
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               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea de principiu a amenajării unui parc de aventură în comuna Nădrag,
destinat  activităţilor  de  recreere)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind  discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este respins
cu 5 voturi pentru şi 5 împotrivă ( Minea, Jurj, Lăzărescu, Stoian, Breabăn ).

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  11  al  ordinii  de zi  (Proiect  de
hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a unor imobile situate în comuna Nădrag, judeţul
Timiş) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  12 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre privind aprobarea executării  unei lucrări  de montare a unei instalaţii  de iluminat
pentru casa scării la  blocul de locuinţe situat la adresa Nădrag, str.Şcolii nr.23, ce face parte
din patrimoniul privat al Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul
întreabă cine execută lucrarea. Primarul arată că se va selecta o firmă. Viceprimarul doreşte
ca la şedinţa următoare să se prezinte suma necesară pentru executarea lucrării.  Nemaifiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  13 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre  privind  aprobarea  executării  de  lucrări  de  zugrăvire  a  casei  scării  la   blocul  de
locuinţe  situat  la  adresa  Nădrag,  str.Şcolii  nr.23,  ce  face  parte  din  patrimoniul  privat  al
Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul întreabă care este suma de
bani  necesară şi  este  de  părere  că  este  suficient  să  se  dea cu var  şi  nu vopsea lavabilă.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru şi 3 împotriva ( Minea, Jurj, Lăzărescu ).

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  14 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre privind amenajarea unei parcări pentru autoturisme pe terenul viran rezultat în urma
demolării coloniei de pe str. Şcolii nr. 20) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl. Lăzărescu
este de părere că este suficient să se facă doar curăţenie. Viceprimarul arată că ar putea să
apară  şi  alte  idei  de  utilizare  a  locului  ca  de  exemplu  amenajarea  unui  loc  de  joacă.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru şi 1 împotriva ( Lăzărescu ).

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  15 al  ordinii  de  zi(  Proiect  de
hotărâre  privind  aprobarea   evaluării  în  vederea  vânzării  prin  licitaţie  a  două  terenuri
intravilane din comuna Nădrag, situate pe strada Padeş.) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  16 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre privind întabularea  şi alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren
extravilan având  număr cadastral PS 432, cu suprafaţa de 2,97 ha, situată în extravilanul
comunei Nădrag, localitatea Crivina şi înscrierea lui într-o carte funciară nouă) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  17 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre privind  întabularea  şi alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren
intravilan având  număr cadastral CCI 446, cu suprafaţa de 0,55 ha, situată în intravilanul
comunei Nădrag, localitatea Crivina şi înscrierea lui într-o carte funciară nouă) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  18 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren  intravilan pe care
este situat cimitirul de la intrarea în satul Crivina, teren neînscris în cartea funciară) prin
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citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  19 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre privind  constatarea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a terenului
intravilan  înscris  în  CF  401369  Nădrag  nr.  cadastral  50002  nr.  topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/155/1/2)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  20 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre  privind  aprobarea  înscrierii  în  cartea  funciară  a  dezmembrării  în  două  unităţi
individuale a casei situată la adresa Nădrag, str. Metalurgiştilor nr. 11.) prin citirea proiectului
de  hotărâre.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.

  Preşedintele  de  şedinţă  pune în  discuţie  punctul  21 al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre privind  aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădrăgeană” în
anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 22 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Adresa din partea SC Miruna Trans SRL prin care prezintă oferta firmei referitoare la
neutralizarea  şi  transportul  de  cadavre  de  animale  provenite  din  gospodăriile
populaţiei  sau  de  pe  domeniul  public.  Primarul  propune  încheierea  unui  contract
având în vedere că este obligaţia autorităţilor locale să asigure neutralizarea acestor
cadavre. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea  d-nei.  Gyenge  Angelica  privind  angajarea  ca  asistent  personal  pentru
persoana cu handicap grav Gyenge Laurenţiu Alexandru. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Tămaş Elena prin care solicită angajarea ca asistent personal pentru
persoana cu handicap grav Zenici Toader. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Deliomini Realdo şi a altor 5 vecini de a se amenaja un trotuar în faţa
caselor lor de pe strada Cornet nr. 4-16. Primarul propune aprobarea amenajării acelui
trotuar  precum şi  a  unui  trotuar  în  faţa  caselor  de  pe  strada  Nucilor.  Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea d-lui. Deschmann Konrad prin care solicită cumpărarea unui teren intravilan
situat pe strada Liniştei . Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară urmând a se identifica cu exactitate terenul şi a se clarifica situaţia juridică a
acestuia. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Zdrafu Mircea prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de 35 ha
păşune,  petentul  arătând că  deţine  un  număr de  140 de ovine.  Primarul  propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se solicita petentului
să  depună  şi  documentaţia  prevăzută  e  lege  din  care  să  reiese  că  animalele  sunt
înscrise în registrul efectivelor. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru.

- Cererea depusă de I.I. Andrei Flavia Ioana prin care solicită închirierea şi a încăperilor
neutilizate din imobilul situat la adresa str. Padeş nr.1 , imobil în care petenta deţine
restul  încăperilor, utilizate ca  sediu al firmei sale. Viceprimarul arată că nu este de
acord, având în vedere că respectivele încăperi au fost folosite ca sediu de cabinet de
medic de familie şi chiar dacă sunt neutilizate de ceva timp este posibil ca în viitor să
apară un alt medic de familie care să solicite spaţiul respectiv. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 5 voturi pentru, 3 împotrivă ( Minea, Stoian, Lăzărescu ) şi 1
abţinere ( Jurj ). D-na. Andrei nu a participat la vot din motive de conflict de interese. 
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- Cererea d-lui. Balaş Cristian prin care solicită cumpărarea unei suprafeţe de 500 mp
teren  intravilan  pe  str.  Ghioceilor.  Primarul  propune  aprobarea  procedurilor  de
parcelare şi evaluare a terenului din care face parte lotul solicitat de petent, urmând ca
ulterior să se organizeze licitaţia pentru vânzare. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea Gyapyaş G. de a i se închiria un teren pentru un garaj în zona blocului 23. Dl
Stoian arată că petentul a dărâmat gardul unei proprietăţi pentru amenajarea garajului
şi totodată arată că acesta are datorii mari către primărie. Ca atare propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca petentului să i se acorde un
termen de  30  de  zile  pentru  achitarea  restanţelor  de  plată,  în  caz  contrar  cererea
urmând a fi  respinsă.  Propunerea este supusă la vot şi  este  aprobată cu 10 voturi
pentru.

- Cererea d-lui. Neag Nicolae prin care solicită terenul pe care se află situat garajul său.
Preşedintele  de  şedinţă  propune  demararea  procedurilor  privind  identificarea,
stabilirea situaţiei juridice şi evaluarea terenului în vederea vânzării. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Anişoreac Ilie prin care solicită închirierea unei suprafeţe de 600 mp.
teren folosit ca grădină pe strada Haiduca. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 10 voturi  pentru.   Primarul arată că inspectorul cu urbanismul va identifica cu
exactitate terenul.

- Cererea  d-nei.  Popa  Minuta  prin  care  solicită  să  i  se  scadă  de  la  plata  taxei  de
furnizare  a  apei  potabile  debitul  înregistrat,  arătând că  în  perioada  de calculare  a
debitului  a  fost  plecată  din  localitate  şi  în  acest  timp  s-a  produs  o  defecţiune  la
instalaţia de apă care a condus la pierderea unei mari cantităţi de apă potabilă. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea d-lui. Farcaş Francisc prin care solicită să fie ridicat contorul de curent de la
adresa Şcolii nr. 20 întrucât nu mai locuieşte la acea adresă. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 10 voturi pentru.                 

- Cererile depuse de Lăbonţu Adrian Vasile, Kosztner Ionuţ Mihăiţă şi Olărescu Lorin
Ştefan pentru repartizarea în chirie de locuinţe din fondul locativ al primăriei Nădrag.
Preşedintele  de  şedinţă  propune  ca  cererile  să  fie  trecute  pe  lista  de  priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.             

              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.

- Dl. Linginari solicită ca pentru şedinţele următoare să se analizeze situaţia echipei de
fotbal a comunei şi posibilitatea legală  de a fi sprijinită de către Consiliul Local. 

              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 
                    Ungur Vasile                                                    Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara

6


	Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT Comuna Nădrag şi Asociaţia Microregională „Tara Fagetului” precum si cu alţi reprezentantii ai sectorului public, sectorului privat şi societăţii civile care vor adera la acest parteneriat pentru elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul întreabă care este cofinanţarea comunei Nădrag în această asociaţie. Primarul arată că este vorba de o sumă mică. Dl. Jurj întreabă dacă este un termen pentru aprobarea acordului şi doreşte să ştie câte persoane din Nădrag au accesat proiecte prin intermediul acestuzi GAL. Primarul răspunde că termenul este la final şi au accesat proiecte un număr de 2 fermieri din comuna Nădrag prin intermediul GAL. Viceprimarul întreabă cine este reprezentantul comunei Nădrag în Asociaţia Microregională Ţara Făgetului. Primarul răspunde că reprezentantul comunei Nădrag a fost primarul comunei. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.

