
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 aprilie  2017

              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. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei informează că este necesară alegerea unui nou preşedinte de
şedinţă pentru următoarele 3 luni.

 Dl.Biriescu  Ioan  propune  presedinte  de  sedinta  pe  d-na.  Georgescu  Eugenia,
propunere votata cu unanimitate de voturi
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este d-na Georgescu
Eugenia.

  D-na Georgescu, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
            1. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere 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.
            2. 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.
            3. 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.
            4. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării, a unui teren intravilan
situat în localitatea Nădrag str. Tineretului nr.11, care face parte din patrimoniul privat al
UAT Comuna Nădrag.
            5. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a 3 imobile, casa şi teren,
situate în localitatea Nădrag, care fac parte din patrimoniul privat al UAT Comuna Nădrag.
            6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în
CF  401393  Nădrag  nr.  Cadastral  401393  situat  în  zona  Lunca  din  Nădrag,  în  vederea
constituirii de parcele destinate construirii de case.
             7. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT
Comuna Nădrag a unui teren intravilan situat în comuna Nădrag , strada Padeş zona Ştrand
înscris în CF 308 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/2 cu suprafaţa de
2.772 mp.
              8.  Proiect de hotărâre privind  întabularea  şi alocarea de numere cadastrale noi
pentru  2  parcele  de  teren   intravilan  având  , situate  în  intravilanul  comunei  Nădrag,  şi
înscrierea lor în cărţi funciare noi.
              9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren intravilan situat în localitatea
Nădrag, str. Oţelarilor.
             10.  Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT
Comuna Nădrag a unui imobil  situat în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
             11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului cultural „Zilele
comunei Nădrag”.
          12. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al comunei Nădrag.

1



             13. Proiect de hotârâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei
Nădrag  a  diplomelor,  cupelor  şi  medaliilor  pentru  câştigătorii  „Competiţiei  Sportive
Automobilistice VTM Timiş – Nădrag 2017”.
             14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2017.
             15. Diverse. 
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea 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  iniţierea  procedurii  de  concesionare  sau  închiriere  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) Dl.primar : propune ca in contractele de concesionare sau inchiriere sa fie o clauza
care sa prevada ca daca primaria are nevoie de terenul concesionat sau inchiriat , terenul sa
poata fi eliberat la nevoie iar in cazul in care nu se respecta aceasta clauza, contractul sa fie
reziliat.  Dl  Biriescu  intreaba  daca  se  poate  concesiona   teren  si  din  Virful  Pades.
Dl.primararată ca in cazul  in care vor fi solicitari, se poate concesiona teren si din Virful
Pades. Dl primar arata ca bugetul de anul acesta este la nivel dublu fata de cel de anul trecut
si ca se continua investitiile demarate. Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.

 Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 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, prin  citirea  proiectului  de  hotărâre)  Nefiind  alte  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 3 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,  prin citirea
proiectului  de  hotărâre).  Dl.primar  propune  pretul/ha  pentru  concesionare  sa  inchirierea
pajistilor aflate in domeniul public sau in domeniul privat al comunei Nadrag sa fie  200
lei/ha/an.  Nefiind alte 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 evaluarea în vederea vânzării, a unui teren intravilan situat în localitatea Nădrag str.
Tineretului nr.11, care face parte din patrimoniul privat al UAT Comuna Nădrag, prin citirea
proiectului de hotărâre). Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  evaluarea  în  vederea  vânzării  a  3  imobile,  casa  şi  teren,  situate  în
localitatea Nădrag, care fac parte din patrimoniul privat al UAT Comuna Nădrag, prin citirea
proiectului de hotarare)  Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în CF 401393 Nădrag
nr.  Cadastral  401393 situat  în  zona Lunca  din  Nădrag,  în  vederea  constituirii  de parcele
destinate construirii de case ) 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 de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unui
teren intravilan situat în comuna Nădrag , strada Padeş zona Ştrand înscris în CF 308 Nădrag,
nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/2 cu suprafaţa de 2.772 mp).  Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  întabularea  şi alocarea de numere cadastrale noi pentru 2 parcele de teren
intravilan având  , situate în intravilanul comunei Nădrag, şi înscrierea lor în cărţi funciare
noi.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre).Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare. Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  dezmembrarea  unui  teren  intravilan  situat  în  localitatea  Nădrag,  str.
Oţelarilor). Dl primar arata ca terenul va fi dezmembrat in doua parcele egale.  Nefiind alte
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 11 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (  Proiect
de hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unui
imobil   situat  în  comuna Nădrag,  judeţul  Timiş).  Nefiind  discuţii  preşedintele  de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi  (Proiect
de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului cultural „Zilele comunei Nădrag”).
Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi  ( Proiect
de  hotărâre  privind adoptarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului
Local al comunei Nădrag). Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 13 al ordinii de zi ( Proiect
de hotârâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor, 
cupelor şi medaliilor pentru câştigătorii „Competiţiei Sportive Automobilistice VTM Timiş – 
Nădrag 2017”). Dl.primar arata ca valoarea diplomelor si cupelor este de 6000 lei. Nefiind 
alte  discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre 
este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 14 al ordinii de zi ( Proiect
de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag  pentru anul 2017.) Dl Ungur arata ca  s-au realizat multe dar este pacat ca
nu se pastreaza.   Nefiind alte   discuţii  preşedintele  de şedinţă supune la  vot proiectul  de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 14 al ordinii de zi Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

-Referatul  nr.780/27.04.2017  intocmit  de  dna  Buzan  Adina  referent  prin  care
comunica Consiliului local ca ap.4 din bl.13 este liber si poate fi repartizat.

-  Cererea  d-lui  Crastinoiu  Sorin  prin  care  solicita  acordarea  unui  ajutor  financiar
pentru  recuperarea  bunurilor  distruse  in  urma  incendiului  produs  la  locuinta  inchiriata,
locuinta ce a fost distrusa in totalitate precum si bunurile detinute de acesta. Dl.viceprimar
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propune acordarea unui ajutor in suma de 10.000 lei. dl.Biriescu Lazar propune acordarea
unui ajutor financiar in suma de 15.000 lei. Se supun la vot propunerile facute: -propunerea
dlui Biriescu este votata cu 11 voturi pentru

Cererea d-lui. Hutan Rudolf prin care solicita  fonduri pentru schimbarea usii de la
intrarea  in  imobilului  unde  functioneaza  Cantina  socială  a  Federaţiei  Caritas  a  Diecezei
Romano Catolice prin montarea unei usi termopane. Dl primar propune acordarea sumei de
1500 lei. Se supune la vot propunerea, se voteaza cu 11 voturi pentru.

Cererea d-nei Kuliha Marioara prin care solicita aprobarea unei locuinte. Se  propune
spre repartizare locuinta de pe str.Linistei,nr. 20. Se aproba cu unanimitate de voturi

Cererea d-nei Turta Cornelia prin care solicita aprobarea unei locuinte. Se propune
spre repartizare locuinta de pe str Poienii nr.1 (fosta locuinţa închiriată de Cretu Marin)- se
aproba cu unanimitate de voturi.

Cererea d-lui Ilau Emanuel Al.prin care solicita aprobarea unei locuinte. Se propune
spre repartizarea locuinta din blocul 13, ap.4. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
  Cererea dnei Popa Alexandra Mariana prin care solicita inchirierea sopronului detinut
de Taban Ana Maria – se amana pina la clarificarea situatiei soproanelor din zona respectiva

Cererea d-lui Tauber Rudolf prin care solicita aprobarea inchirierii unui loc parcare in
zona bl.17. Primarul propune amânarea discutarii cererii pentru o sedinta ulterioară, urmand
sa se identifice terenul  dupa care se poate  inchiria.  Propunerea este supusă la vot si  este
apobată cu unanimitate de voturi.

Cererea  d-lui  Baban Denis-Adrian  prin care  solicita  repartizarea  unei  locuinte.  Se
propune spre repartizare locuinta din bl.4, sc.B ap.6. Se aproba cu unanimitate de voturi

Cererea d- nei Hutan Gina prin care solicita aprobarea cumpararii terenului aferent
casei de locuit pe care o detine in proprietate. Se aproba cu unanimitate de voturi.

Este pusa in discutie repartizarea locuintei  din bl.7 fosta Farcas Baby. Se propune
repartizarea  acestei locuinte d-lui Gyapias Atila cu conditia  ca acesta sa fi achitat taxele la
zi.  Se aproba cu unanimitate de voturi.
           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 
               Georgescu Eugenia Cristina                                  

     Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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