
                                                            PROCES VERBAL
                                                     încheiat azi 29 iulie 2008

 cu ocazia sedinţei de indata  a Consiliului Local al comunei Nădrag,
 
Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi următorii 8 : Biriescu Ioan, Jurconi Flavia Ioana,

Linginari Puiu Ioan, Meglei Gheorghe, Niţu Lucian Petrut, Stoian Zaharia,Stoiconi Cristian, Ungur
Vasile, 

Dl. Stoian propune ca preşedinte de sedinţă să fie dl.Ungur Vasile . Propunerea este supusă
la vot si este adoptată cu 8 voturi pentru.

D-na secretar supune spre aprobare procesul verbal al sedinţei anterioare. Pocesul verbal
este aprobat ,fără modificări, cu  8 voturi pentru.

Dl.  Ungur Vasile,  preşedinte  de şedinţă,  declară deschisă şedinta de îndata  a Consiliului
local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea: 
            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transportării tuturor cismelelor stadale la statia de
tratare a apei potabile Nadrag, în vederea reparării si reviziei tehnice a acestora
            2. Diverse .
            Preşedintele de sedinţă  supune la vot  aprobarea modificării ordinii de zi  .Se aprobă cu 8
voturi pentru.
            Preşedintele de sedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea  transportării  tuturor  cismelelor  stadale  la  statia  de  tratare  a  apei  potabile  Nadrag,în
vederea reparării si reviziei tehnice a acestora) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate .

Preşedintele de sedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
Dl.Meglei arata ca cismelele de pe raza comunei nu sunt functionale si in special cismeaua

din piata agroalimentară din centru .
Dl.ing.Deliomini-  inspector  superior(  urbanism  si  amenajarea  teritoriului)  in  cadrul

aparatului de specialitate al primarului arată  că a fost responsabil tehnic al lucrării  pe perioada
executării acesteia si pe perioada de garantie, si nu se poate renunta in totalitate la cismele stradale,
lucrări de raparatie si revizie tehnica putându-se executa, pe rând, fără a fi intreruptă furnizarea apei
potabile la cismele, mai arata ca avem obligatia, stipulata in contractul cu finantatorul, ca 5 ani de
zile să nu aducem modificări proiectului. Mulţi cetăţeni nu sunt racordati la reteaua nou de apa
potabilă si folosesc aceste cismele.

Dl.Linginar  este  de  acord  cu  repararea  si  revizia  tehnica  a  cismelor  stradale,  care  nu
functioneaza sa fie reparate si repuse in functiune.

Dl Meglei propune sa se facă revizia tehnica a cismelelor, sa se repare, dar sa se repuna in
functiune, pe rând, se ridica una se repara se repune in functiune dupa care se poate ridica alta
pentru a  fi  reparata.Daca  sunt  reclamaţii  ca  unii  cetăţeni  spala  autoturismele  la  cismele  acestia
trebuie  sanctionati,  pentru  acest  fapt  nu  trebuie  oprita  furnizarea  apei  potabila  la  cismelele,
repararea sa se faca esalonat.

Nemai fiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru.
            Preşedintele de sedinţă pune in discuţie punctul 2 al ordinii de zi - Diverse

Dl  Ungur  presedinte  de  sedinta  da  citire   adresei  nr.6019/28.07.2008 a  Directie  Silvice
Timisoara prin care  aduce la cunostintă Primariei comunei Nădrag ca in data de 31.07.2008  va
avea  loc  receptia  la  terminarea  lucrărilor  pentru  obiectivul  „Reconstructia  Drumului  Forestier
Cârliontu”  la  OS Ana Lugojana  si   in  conformitate  cu  prevederile  art.7  din  HG 273/1994 din
comisia de receptie obligatoriu va face parte si un reprezentant al administratiei publice locale , in
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acest sens solicită să se faca propuneri pentru delegarea reprezentantului primăriei care să participe
la receptie

A fost propus  dl.ing.Deliomini Realdo inspector superior in cadrul aparatul de specialitate
al primarului

Dl.ing.Deliomini arata ca pentru autorizarea executării lucrări respective este necesar avizul
primarului,  în cazul în care nu exista acest aviz nu va semna procesul verbal de receptie. 

Dl primar propune pe dl.Biriescu Ioan consilier local
Sunt supuse la vot propunerile facute,
Propunerea  dlui  primar  este  votata  cu 8  voturi  pentru,  dl.Biriescu  Ioan este  delegat  să

participe la receptie 
Dl Meglei aduce la cunostinta consilierilor că la bl 6 locuieste d-na Varga Maria care din

lipsa buteliei de aragaz  gateste pe masina de gatit , burlanul este scos pe geamul de la bucatarie,iar
in  momentul in care aprinde focul toata zona blocului 6 este poluată cu fum,trebuie luate masuri ,
mai arata ca exista cetăţeni care nu plătesc taxele comunale(apa,canal) sau plătesc in sistem pausal
desi  au montate apometre mai ales la blocuri (caz bl.16) , nu este de acord să se platească în sistem
pauşal atunci când există apometre montate, să plateasca  consumul de apa inregistrat de apometru,
proprietarii  apartamentelor  să remedieze defectiunile  conductelor  din subsolul blocului deoarece
acolo sunt pierderi de apa potabila, dacă se plateste in sistem pauşal, cine va plăti aceste pierderi de
apa din subsoluri?

            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Nădrag.

Preşedinte de sedinţă 
                            Ungur Vaile                                           Secretar

    Fuior Marioara 
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	Preşedintele de sedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi .Se aprobă cu 8 voturi pentru.

