
PROCES VERBAL
încheiat azi 29 aprilie 2011

  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. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Linginari Puiu. 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.

  Dl.  Linginari,  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 fondurilor destinate organizării sărbătorii
„Ruga Nădrăgeană” în anul 2010.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării către chiriaşii actuali
a apartamentelor situate în blocul nr. 23 de pe strada Şcolii, proprietate a Comunei
Nădrag.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  apartamentării  şi  evaluării  în  vederea
vânzării a blocului nr. 23 de pe strada Şcolii, proprietate a Comunei Nădrag. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  persoanelor  autorizate  să  conducă
microbuzul de transport persoane din dotarea Primăriei comunei Nădrag.

5. Proiect  de hotărâre privind stabilirea taxei  de transport  a  elevilor  navetişti  din
satul Crivina, cu microbuzul de transport persoane din dotarea Primăriei comunei
Nădrag.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  organigramei  şi  statului  de
funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag.

7. Diverse      
             Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctele 7 şi 8 a
două proiecte de hotărâre, după cum urmează:  7) Proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziţionării  unei  pompe  de  recirculare  pentru  instalaţia  de  încălzire  centrală  de  la
grădiniţa  din  comuna  Nădrag.  8)  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  achiziţionării
directe, fără licitaţie, de flori, arbori şi arbuşti ornamentali. Ultimul punct de pe ordinea
de zi va fi punctul 9 Diverse.
              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 aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădrăgeană”
în anul 2010.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.  Preşedintele  de  şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea  acestui  proiect.  Dl.
Meglei  întreabă  dacă  suma  propusă  a  fost  cuprinsă  în  bugetul  consiliului  local.
Viceprimarul  răspunde  că  suma a  fost  cuprinsă  în  buget  şi  de  asemenea  arată  că  în
proiectul de hotărâre se specifică suma maximă ce se poate utiliza, ceea ce nu înseamnă
automat că va fi utilizată integral. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot  proiectul  de  hotărâre.  Proiectul  este  adoptat  cu  10  voturi  pentru  şi  1  abţinere
( Biriescu ). 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării către chiriaşii actuali a apartamentelor
situate în blocul nr. 23 de pe strada Şcolii, proprietate a Comunei Nădrag) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de
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şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Ungur întreabă dacă există bază
legală pentru vânzarea apartamentelor. Dl. Linginari întreabă care va fi preţul de vânzare.
Juristul  arată  că există  bază legală  de vânzare,  dar că vânzarea se va face doar după
apartamentarea  blocului  şi  înscrierea  în cartea funciară a  apartamentării,  iar  preţul  de
vânzare va fi stabilit doar în urma efectuării unei evaluări a apartamentelor de către o
firmă autorizată. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat  cu 10  voturi pentru şi 1 abţinere ( Biriescu ).
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea apartamentării şi evaluării în vederea vânzării a blocului nr. 23
de pe strada Şcolii, proprietate a 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind desemnarea persoanelor autorizate să conducă microbuzul de transport
persoane din dotarea Primăriei comunei Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii  pe
marginea acestui proiect. Dl. Biriescu arată că ar trebui angajaţi şoferi pentru microbuz şi
nu să-l conducă primarul şi viceprimarul care au alte responsabilităţi. Nemaifiind discuţii,
preşedintele  de şedinţă supune la  vot proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de hotărâre este
adoptat cu 10  voturi pentru şi 1 abţinere ( Biriescu ).
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  stabilirea  taxei  de  transport  a  elevilor  navetişti  din satul  Crivina,  cu
microbuzul  de transport  persoane din dotarea Primăriei  comunei  Nădrag.)  prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de
şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Jurj consideră că suma este prea
mare şi apreciază că suma ar fi egală cu cea practicată de firma care asigură transportul
regulat  de  persoane  cu  autobuzul  pe  ruta  Lugoj  -  Nădrag.  Viceprimarul  arată  că  un
abonament lunar pe distanţa Crivina – Nădrag cu SC Autolugojana este de 126 lei, deci
dublu faţă de taxa care se doreşte a se introduce prin prezenta hotărâre.     Nemaifiind
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 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului
de specialitate al primarului comunei Nădrag. ) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii  pe
marginea  acestui  proiect.  Dl.  Meglei  arată  că postul  de promotor  a  existat  dar a  fost
desfiinţat, iar acum se înfiinţează din nou, aceste mişcări fiind după părerea sa cauza care
a făcut ca primăria să nu acceseze proiecte. Juristul arată că la momentul actual primăria
are în diferite faze de accesare un număr de 5 proiecte finanţate din fonduri europene sau
guvernamentale,  în  domeniul  modernizării  drumurilor,  canalizării  şi  turismului.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
de hotărâre este adoptat cu 10  voturi pentru şi 1 abţinere ( Biriescu ).
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei pompe de recirculare pentru instalaţia de
încălzire centrală de la grădiniţa 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.
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              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de flori, arbori şi arbuşti
ornamentali)  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 9 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea  următoarelor adrese si cereri:

- Cererea d-lui. Tînjală Petru – Ciprian, prin care solicită închirierea unei locuinţe.
Preşedintele  de şedinţă  propune ca cererea  să  fie  trecută  pe lista  de  priorităţi.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea  d-nei  Olariu  Mirela  prin  care  solicită  recalcularea  consumului  de  apă
potabilă  la  valorile  medii  aferente  precedentelor  luni  şi  stabilirea  valorii
consumului în consecinţă, având în vedere că a avut o defecţiune ascunsă la reţea
care a dus la înregistrarea unui consum exagerat. Cererea este supusă la vot şi a
fost aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari ).

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

- dl.  Juşca întreabă cine împrăştie  grămezile  de bitum provenit  din decopertarea
drumului,  care  au  fost  depuse  lângă  biserică.  Viceprimarul  propune  să  se
mobilizeze  consilierii  împreună  cu  cetăţenii  din  zona  bisericii  şi  să  împrăştie
grămezile.

- dl. Biriescu arată că pompa de la fântâna arteziană din zona blocurilor 18-21 nu
funcţionează de mai multe zile. 

- dl.  Meglei  solicită  să  fie  mutat  pavilionul  din  lemn  din  preajma  blocului  22,
deoarece copiii care stau noaptea în el fac gălăgie şi fac mizerie.

- dl. Linginari solicită ca primăria să facă adrese la direcţia judeţeană de drumuri în
vederea curăţirii  şanţurilor de pe marginea drumurilor,  care sunt colmatate.  De
asemenea arată că a apărut un articol în presă care prezintă unele aspecte ce nu fac
cinste comunei, referitor la unele firme din comună care depozitează mormane de
deşeuri în incinta lor sau în vecinătatea incintei.         

            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 
                    Linginari Puiu.                                           Secretar

                           Fuior Mărioara
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