PROCES - VERBAL
Încheiat azi 01 aprilie 2016
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată 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 preşedinte de şedinţă este dl. Ungur Vasile
Dl. Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate privind
amenajarea domeniului skiabil din comuna Nădrag, vârful Padeş.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a amenajării unui parc de
aventură în comuna Nădrag, destinat activităţilor de recreere.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2016.
4. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere în
anul 2016 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.
5. 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, pentru anul 2016.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pe hectar prevăzut în contractele de
concesiune sau închiriere a pajiştilor aflate în domeniul public sau în domeniul privat al
comunei Nădrag, pentru anul 2015.
7. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 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.
Primarul invită să prezinte oportunitatea realizării unui astfel de proiect pe dl. arhitect
Hancheş ( elaboratorul planului urbanistic general al comunei Nădrag, lucrare în curs de
realizare, ) care este prezent la lucrările şedinţei. După alocuţiunea arhitectului preşedintele
de şedinţă întreabă dacă sunt întrebări. Viceprimarul arată că nu există infrastructură rutieră şi
toate lucrările trebuie făcute etapizat. Este de părere că nu se va putea finaliza un astfel de
proiect din cauza costurilor foarte mari implicate. Totodată este de părere că ar trebui în
primul rând pusă în funcţiune tabăra din patrimoniul primăriei, investiţie mult mai puţin
costisitoare. Arhitectul arată că există o porţiune de drum, mai puţin o porţiune de 4,7 km,
care poate fi suplinită prin amenajarea unei telegondole sau a unui teleski, iar în problema
fondurilor arată că există fonduri europene ce pot fi accesate şi este necesar a fi implicat şi
consiliul judeţean care dispune de fonduri dar nu le utilizează în judeţ, din cauza lipsei de
zone skiabile, ci investeşte în judeţul Caraş Severin. Viceprimarul consideră că proiectul nu ar
fi eligibil din cauza faptului că nu există drum practicabil în zona nici măcar până la cabana
Căprioru, nu există energie electrică şi nici alte facilităţi. Arhitectul arată că urgenţa adoptării
proiectului de hotărâre supus discuţiei este dată de faptul că acesta trebuie cuprins în PUG-ul
aflat în curs de elaborare şi este evident că atragerea de fonduri nu este posibilă fără
implicarea coparticipării Consiliului Judeţean. Dl. Breabăn arată că ar fi un proiect util şi este
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de părere că ar fi necesară dezvoltarea agroturismului în zonă. Preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 8 voturi pentru şi 3 abţineri ( Jur,
Lăzărescu, Minea ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 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. Primarul prezintă detalii
referitoare la un astfel de proiect transmise de firma iniţiatoare a propunerii de obiectiv.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri ( Jurj, Minea, Lăzărescu, Stoian ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2016.) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul prezintă
un deviz estimativ al lucrării de amenajare a terenului de sport de la şcoala generală din
Crivina. Nemaifiind 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 iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere în anul 2016 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. Viceprimarul întreabă dacă şi păşunile din golul aplin al
vârfului Padeş pot fi concesionate. Primarul răspunde că pot fi concesionate şi păşunile din
golul alpin. Viceprimarul arată că în acest caz se distruge afinarul prin păşunare sau
incendiere intenţionată sau neintenţionată. Primarul arată că nu se poate concesiona şi
afinarul ci se poate concesiona doar suprafaţa de aproximativ 45 ha din cea totală de 95 de ha
a golului alpin. Consilierul juridic arată că prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea
intenţiei de concesionare a întregii păşuni a comunei Nădrag şi consideră că nu se poate
scoate doar porţiunea golului alpin. Dl. Călin arată că de zeci de ani în vârful Padeş se
păşunează animale ( cai, boi, vaci ) şi nu s-a distrus afinarul. Dl. Stoian arată că se poate
prevedea în contractul de concesionare o clauză care obligă concesionarul să nu distrugă
afinarul sau pomii fructiferi de pe păşune. Dl. Jurj propune să fie cuprinsă doar suprafaţa de
păşune aferentă satului Crivina şi propune aceleaşi condiţii în contract. Preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi
pentru şi 4 abţineri ( Jurj, Lăzărescu, Minea, Florea ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 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, pentru anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. 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 6 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 sau în domeniul privat al comunei Nădrag,
pentru anul 2015) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl. Jurj propune ca preţul să fie 150
lei/ha. Preşedintele de şedinţă supune la vot preţul propus prin proiectul de hotărâre adică 200
lei/ha. Propunerea este adoptată cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri ( Lăzărescu, Minea, Jurj,
Stioan )
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
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-

Cererea d-nei. Adler Ana prin care solicită acordarea indemnizaţiei legale pentru
persoana cu handicap grav Adler Ştefan Pavel ( soţul său ). Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Deschmann Konrad prin ca-re solicită cumpărarea unei suprafeţe de
teren pe strada Liniştei. Primarul propune ca terenul să fie trecut în patrimoniul
comunei Nădrag şi apoi scos la vânzare prin licitaţie organizată în condiţiile legii.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct.
- Primarul arată că a crescut numărul câinilor comunitari şi propune contactarea unei
firme specializate în colectarea lor. Preşedintele de şedinţă supune la vot
propunerea. Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri ( Jurj şi
Grissak).
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Ungur Vasile

Secretar
Fuior Mărioara
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