
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 martie 2013

              
              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 motivat d-na. Florea Doina 
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru. 

  Dl.  Breabăn,  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 închirierea prin licitaţie publică a terenului situat pe
strada  Lunca  înscris  în  CF  400055  Nădrag,  nr.  top
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/3 cu suprafaţa de 4896 mp.

2. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea vânzării  terenului  aferent  casei  de locuit
situată la adresa Nădrag, str. Lunca nr. 4.

3. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a terenului aferent casei
de locuit situată la adresa Nădrag, str. Oţelarilor nr.9.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin
domeniului  public  al  comunei  Nădrag,  însuşit  de  Consiliul  Local  al  comunei
Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  casării  unor  mijloace  fixe  şi  obiecte  de
inventar din inventarul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag.

6. Diverse.
            Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului situat pe strada Lunca înscris
în CF 400055 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/3 cu suprafaţa de 4896
mp.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele  de  şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea  acestui  proiect.  Primarul  solicită
consilierilor propuneri privind durata închirierii. Dl. Minea propune ca închirierea să se
facă  pe  perioade  de  1  an  cu  posibilitatea  de  prelungire  cu  perioade  de  câte  un  an..
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.   Nemaifiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea d-lui.
Minea. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  terenului  aferent  casei  de  locuit  situată  la  adresa
Nădrag,  str.  Lunca  nr.  4)  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 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi Proiect de
hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a terenului aferent casei de locuit situată la
adresa Nădrag, str.  Oţelarilor nr.9.) 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 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari ).



               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  modificarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin  domeniului  public  al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul  Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002.)  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 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din inventarul
Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” 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 este adoptat cu 10 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri: 

- Cererea d-nei. Petroi Lucreţia Neli pentru angajarea ca asistent personal al tatălui
său Muntean Lazăr , care este persoana cu handicap grav. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Solicitare din partea SC Autolugojana SA Lugoj privind acordarea dreptului de
folosire  a  staţiilor  Crivina  nr.77  şi  Nadrag  BCR,  pentru  urcarea  şi  coborârea
persoanelor transportate. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.

- Cererile depuse de Fachbach Costel şi Hladi Lică prin care solicită închirierea
unor spaţii lângă blocul nr.6 în vederea amenajării de magazii pentru depozitarea
lemnelor de foc. Primarul propune să le fie închiriate solicitanţilor câte o magazie
dintre  cele  ce  urmează  a  fi  amenajate  de  primărie  în  vecinătatea  blocului  6.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.   

- Cererea depusă de d-na Buibaş Maria prin care solicită repartizarea unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie cuprinsă pe lista de priorităţi.
Propunerea preşedintelui 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. Breabăn informează că în zona locuinţei Terec de pe strada Oţelarilor s-a spart
ţeava de la canalizare. De asemenea solicită să se decolmateze şi  canalul care
colectează apele pluviale din spatele caselor din acea zonă, ape provenite de pe
versanţii dealurilor.

- Preşedintele de şedinţă informează că au fost primite mai multe sesizări verbale
din partea locatarilor blocului 16 privind faptul că în apartamentul d-lui. Ionescu
Gabriel  s-a adunat o cantitate foarte mare de gunoaie care creează un puternic
disconfort vecinilor prin mirosurile pe care le emană şi de asemenea constituie un
adevărat focar de infecţii.  Viceprimarul arată că va lua legătura cu dl. Ionescu
pentru a găsi o modalitate de înlăturarea gunoaielor şi de efectuare a curăţeniei,
urmând  ca  dl.  Ionescu să  fie  sprijinit  de  primărie,  cu  personal  de  la  muncile
sociale şi cu tractorul cu remorcă în vederea evacuării gunoaielor din apartament
şi a transportării lor.



- Dl. Ungur semnalează faptul că activitatea de colectare a deşeurilor menajere de
pe raza comunei nu se desfăşoară corespunzător. Primarul arată că operatorul de
salubrizare a comunei desfăşoară activitatea cu doar 2 muncitori din totalul de 4
( doi muncitori sunt în concediu medical pe durată mai mare de timp)

- Dl. Ungur solicită repararea trotuarului din zona blocului 6 pentru a nu se mai
forma  bălţi  în  urma  ploilor.  De  asemenea  solicită  amenajarea  unei  rampe  de
coborâre  a  cărucioarelor  la  podul  de  la  şcoală  pentru  a  înlesni  deplasarea
persoanelor ce se deplasează la piaţa agroalimentară. Primarul informează că în
prezent se lucrează la amenajarea de trotuare şi locuri de parcare pe strada Piaţa
Centrală şi Turnătoriei  din  comună, urmând ca în continuare să se amenajeze
trotuarele şi în zonele specificate de dl. Ungur.

- Dl Breabăn solicită ca lucrătorii postului de poliţie să verifice în zilele de piaţă
maşinile ce aduc marfă în comună şi care, conform informaţiilor deţinute, se pare
că aduc şi abandonează la intrarea în comună câini comunitari.

- Dl. Linginari solicită să se ia măsuri pentru înlăturarea maşinilor abandonate în
mai  multe  locuri  din  comună.  Primarul  informează  că  s-a  luat  legătura  cu
lucrătorii postului de poliţie pentru demararea procedurilor legale.

- Dl. Linginari solicită repararea băncilor de pe aleea Bradului.
- Primarul  solicită  consilierilor   propuneri  privind  extinderea  cimitirelor  din

comună sau locaţii pentru amenajarea de cimitire noi. 
- Dl.  Breabăn  informează  că  pe  strada  Oţelarilor  la  ieşirea  spre  casa  Halaşciuc

există  un  canal  de  scurgere  a  apelor  pluviale  obturat.  Solicită  decolmatarea
canalului şi amenajarea unui podeţ în acea zonă.

- Dl. Breabăn informează că în mai multe locuri de pe raza comunei ( de exemplu
în zona podului de la staţia de gaz metan ) există stâlpi ai instalaţiei de iluminat
care sunt dezafectaţi şi sunt în pericol de prăbuşire. De aceea solicită înlăturarea
acelor stâlpi.

- Primarul arată că mai mulţi locuitori din satul Crivina solicită amenajarea unui
teren de fotbal, fapt pentru care invită consilierii să vină în zilele următoare cu
propuneri  pentru  locaţia  în  care  urmează  să  fie  amenajat  terenul.  Dl.  Jurj
consideră că s-ar putea iniţia  un schimb de teren cu Ocolul Silvic care deţine
terenuri ce s-ar preta acestui scop.                   

-          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 
                    Breabăn Georgel                                               Secretar

                           Fuior Mărioara


