PROCES VERBAL
încheiat azi 27 aprilie 2010
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei dintre cei 11 membri ai consiliului local sunt prezenţi urmatorii
10 membri: Biriescu Ioan, Dobra Lucia, Jurconi Ioana, Jurj Remus, Juşca Petru, Lăzărescu
Marinică, Linginari Puiu, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Ungur Vasile.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Dobra Lucia. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal
este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
D-na Dobra Lucia, 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 încheierea unei convenţii cu AJOFM Timiş pentru
angajarea de şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform
legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei
pentru limita de vârstă.
2. Proiect de hoărâre privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren intravilan situat
în comuna Nădrag.
3. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea unui Proiect de hotărâre
privind demontarea şi mutarea acoperişului metalic al pieţei agroalimentare de pe strada Parc
la piaţa agroalimentară ce se va construi pe Splaiul Nucilor. Dl. Meglei arată că nu este de
acord cu desfiinţarea pieţei din strada Parc şi propune să se caute soluţii de finanţare pentru
acoperirea pieţei de pe Splaiul Nucilor cu acoperiş nou. Dl. Linginari întreabă care este soluţia
tehnică de mutare a scheletului. Dl. Ungur consideră că se poate folosi pentru acoperişul
pieţei materialul care a rezultat de la desfiinţarea acoperişului de la cantina şcolii, considerând
această soluţie mai bună decât soluţia desfiinţării unui lucru construit. Dl. Linginari arată că
trebuie acoperită piaţa de pe strada Liniştei deoarece acolo sunt mai mulţi comercianţi decât la
piaţa din centru. Dl. Biriescu consideră că percepţia populaţiei privind desfiinţarea
acoperişului ar fi una negativă, considerându-se că unii construiesc şi alţii strică,
neînţelegându-se că este in interesul comunităţii lucrarea respectivă. Preşedintele de şedinţă
propune amânarea discutării proiectului de hotărâre pentru altă şedinţă până când se vor studia
mai aprofundat toate aspectele legate de acest subiect. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi prezentată nemodificată. Ordinea
este aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi(Proiect de hotărâre
privind încheierea unei convenţii cu AJOFM Timiş pentru angajarea de şomeri care în termen
de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia
anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă) 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 2 al ordinii de zi ( Proiect de hoărâre
privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren intravilan situat în 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri:

-

Cererea d-nei. Suingiu Elena prin care solicită aprobarea pentru cumpărarea de
materiale pentru repararea casei pe care o deţine cu contract de închiriere de la SPGC.
Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
urmând să se deplaseze inspectorul cu probleme de urbanism la domiciliul petentei,
pentru a constata cantitatea şi felul materialelor necesare. Propunerea este aprobată cu
10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Farcaş Magdalena de a a fi scutită de la plata taxelor comunale de apă,
canal, fiind plecată din ţară din septembrie 2009. Preşedintele de şedinţă propune
scutirea de la plată începând cu data de 27.04.2010. Propunerea se aprobă cu 10
voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
- d-na. Dobra arată că locatarii de la blocurile 17-22 solicită să se amplaseze semne de
circulaţie de limitare a vitezei vehiculelor în zona respectivă.
- d-na. Dobra solicită desfundarea canalului la blocul 17.
- dl. Meglei informează că nu au fost luate măsuri împotriva celor care repară
motociclete în faţa blocului 22.
- Viceprimarul întreabă care este situaţia d-lui Kanaloş Robi care avea trei luni termen
încercare pentru mutarea în locuinţa de pe strada Haiduca. Preşedintele de şedinţă
propune ca d-lui. Kanaloş să i se pună în vedere să se mute înapoi la blocul 7 sau la
Crivina. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- dl. Meglei arată că la blocul 6 în faţa apartamentului fam. Gyapiaş spaţiul verde nu
este îngrijit, fiind multă mizerie. Cere să se identifice o modalitate de obligare a
locatarei să facă curăţenie în faţa geamurilor.
- d-na Dobra arată că este aceeaşi situaţie şi la casele Dobravetz şi Hollschwandner.
Cere să se ia aceleaşi măsuri.
- dl. Meglei arată că se fură florile din ghivecele stradale şi solicită să se amplaseze mai
multe camere de luat vederi.
- dl. Linginari arată că în zona blocului 16 nu există iluminat public pe timp de noapte.
Viceprimarul arată că se vor amplasa trei felinare decorative în zonă.
- dl. Linginari întreabă de ce nu se montează fosa septică pentru piaţa Cornet. Solicită să
se stabilească amplasamentul şi să se înceapă lucrările de montare.
- dl. Meglei propune ca în curba din faţa sediului SC Bradul să se amplaseze o oglindă
stradală sau să se monteze un semn de circulaţie care să interzică oprirea vehiculelor
în zonă.
- dl. Jurj întreabă dacă se continuă lucrările de reparaţii la biserica din Crivina. De
asemenea solicită să se îndrepte podeţul din zona staţiei de autobuz din centrul satului
Crivina.
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.
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