
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 mai  2014

              
              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 Nădrag informează că dl. Lăzărescu Marinică este preşedinte
de şedinţă. 

  Dl.  Lăzărescu,  preşedintele  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag,  pentru anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a contractării unui credit bancar
necesar  acoperirii  unei  părţi  din  cheltuielile  aferente  obiectivului  de  investiţii
„Reabilitare,  refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag,
jud. Timiş”.

3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea  impozitelor  şi taxelor locale  pentru anul
fiscal 2015.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului public de colectare -
transport  deşeuri  la  nivelul  judeţului  Timiş,  prin  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID ) în scopul delegării de gestiune.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului
comunei  Nădrag  în  Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri (ADID) Timiş.

6. Diverse.
              Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel: introducerea la punctul 6 a
unui Proiect de hotărâre privind alocarea de număr cadastral  şi deschiderea unei cărţi
funciare noi pentru Centrul de Informare Turistică din  comuna Nădrag, judeţul Timiş. 

- renumerotarea cu nr. 7 a punctului de pe ordinea de zi „Diverse”.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi . Se
aprobă  cu  11  voturi  pentru.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  ordinea  de  zi
modificată. Se aprobă cu 11 voturi pentru
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag,  pentru anul 2014.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. 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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea de principiu a contractării unui credit bancar necesar acoperirii
unei părţi din cheltuielile aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare, refuncţionalizare
şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag, jud. Timiş”) 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 11 voturi pentru 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind  stabilirea  impozitelor  şi taxelor locale  pentru anul fiscal  2015.)  prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele  de  şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea  acestui  proiect.   Nefiind  discuţii
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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 aprobarea înfiinţării serviciului public de colectare - transport deşeuri la
nivelul  judeţului  Timiş,  prin  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Deşeuri  Timiş
(  ADID  )  în  scopul  delegării  de  gestiune.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii  pe
marginea acestui proiect. Dl. Linginari întreabă dacă prin  înfiinţarea serviciului public de
colectare  -  transport  deşeuri  la  nivelul  judeţului  Timiş,  prin  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID ) în scopul delegării de gestiune, se va interzice
funcţionarea operatorului local SC Ecosal SRL, sau dacă se va interzice transportul şi
depozitarea de către acest operator a deşeurilor menajere din Nădrag la deponeul de la
Ghizela. Primarul arată că nu poate da un răspuns la această întrebare şi ca atare se vor
solicita relaţii da la ADID. Dl. Linginari propune scoaterea proiectului de pe ordinea de zi
şi amânarea discutării  lui  pentru o şedinţă ulterioară,  după primirea răspunsului de la
ADID. Propunerea d-lui Linginari este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  
                Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  comunei  Nădrag  în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri (ADID) Timiş.)
prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari întreabă
dacă  nu  poate  reprezenta  comuna  în  AGA  ADID  Timiş  o  altă  persoană  în  locul
primarului pentru a se evita o eventuală stare de incompatibilitate a primarului. Primarul
arată că nu poate da un răspuns la această întrebare şi ca atare se vor solicita relaţii da la
ADID.  Dl.  Linginari  propune  scoaterea  proiectului  de  pe  ordinea  de  zi  şi  amânarea
discutării  lui  pentru  o  şedinţă  ulterioară,  după  primirea  răspunsului  de  la  ADID.
Propunerea d-lui. Linginari este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind alocarea de număr cadastral  şi deschiderea unei cărţi funciare noi pentru
Centrul de Informare Turistică din  comuna Nădrag, judeţul Timiş) 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 11 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- cererea d-nei. Scraba Ecaterina prin care solicită materiale pentru construirea unui
pod peste  pârâul  Nădrăgel,  în  zona  casei  sale  pentru  a  se  permite  accesul  în
locuinţă. Primarul informează că inginerul constructor a verificat lucrările la faţa
locului şi a propus un necesar de materiale, după cum urmează: ciment 40 saci,
ţeavă 2” - 40 m, ţeavă ¾” - 26 m, ţeavă 2 ½ - 13 m, şină cale ferată 20 m. Dl
Ungur  propune  să  se  acorde  materialele  propuse  de  inginerul  constructor.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere
( Călin ).

- cererea  d-nei.  Oprescu  Irina  prin  care  solicită  închirierea  unui  teren  în  zona
blocului 23 pentru uscarea hainelor. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu
11 voturi contra.

- cererea reprezentantului CAR  Decebal IFN Deva prin care solicită închirierea
unui spaţiu în vederea desfăşurării activităţii de tip CAR ( financiar ) . Primarul
arată că Primăria Nădrag nu dispune de spaţii libere. Cererea este supusă la vot şi
este respinsă cu 11 voturi contra.
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- referatul  d-nei.  Balaş  Dorina  prin  care  informează  că  este  liberă  şi  poate  fi
repartizată locuinţa situată în str. Poienii nr. 1 ( fosta locuinţă Prună ) şi locuinţa
situată în str. Tineretului nr.14 ( care a fost ocupată de defuncta Suingiu Ileana ).
Consilierul juridic informează că locuinţa din str. Tineretului nr.14 a fost solicitată
prin cereri de d-na. Ionesi Tatiana şi de dl. Paşca Vasile Avram.  Preşedintele de
şedinţă supune la vot cererea d-nei. Ionesi Tatiana.  Cererea este aprobată cu 9
voturi pentru şi 2 abţineri ( Breabăn şi Jurj ). Preşedintele de şedinţă supune la vot
cererea d-lui. Paşca Vasile Avram. Cererea este respinsă cu 9 voturi contra şi 2
voturi pentru. Preşedintele de şedinţă anunţă că în urma votului, locuinţa situată în
str. Tineretului nr.14 va fi închiriată d-nei. Ionesi Tatiana.

- cererea d-nei. Ternauciuc Ana şi cererea d-nei. Musteaţă Culiţa prin care solicită
închirierea şopronului pentru lemne din zona blocului 6, care a aparţinut d-nei.
Bredicean Margareta. Primarul propune motivat de faptul că ambele solicitante
sunt persoane singure să se împartă şopronul în două părţi egale şi să fie închiriată
câte o parte fiecăreia dintre cele două solicitante. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.  

- cererea  d-nei.  Fînaru  Ana  prin  care  solicită  închirierea  unui  teren  pentru
amenajarea unui şopron pentru lemne, având în vedere că a avut un şopron care a
fost demolat de primărie în scopul amplasării conteinerelor de deşeuri menajere
din  zona blocului  6.  Cererea  este  supusă la  vot  şi  este  aprobată  cu  11 voturi
pentru.

- cererea d-nei. Musteaţă Culiţa prin care arată că apartamentul său este inundat de
locatarul care locuieşte la etajul de deasupra ei într-un apartament închiriat de la
primărie  şi  ca  atare  solicită  să  fie  reparată  instalaţia  sanitară  a  apartamentului
primăriei. Primarul arată că reparaţia instalaţiei cade în sarcina chiriaşului, care va
fi atenţionat să efectueze lucrările necesare.                                 

            În continuare preşedintele  de şedinţă acordă cuvântul consilierilor  care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Breabăn informează că locuinţele proprietate a primăriei din colonia situată pe
strada Poieni nu sunt întreţinute corespunzător de locatarii care le deţin în chirie şi
este de părere că ar trebui constituită o comisie la nivelul Primăriei şi Consiliului
Local care să verifice acest aspect.

- dl.  Linginari  revine cu propunerea de a se amenaja o scară betonată cu câteva
trepte, care să permită accesul locatarilor blocurilor 12-16 la aleea de sub tribuna
stadionului. Primarul arată că în cursul zilei următoare va fi începută lucrarea.

- dl. Ungur solicită informaţii despre refacerea apărării de mal de pe Aleea Teiului
pe porţiunea dintre blocul 22 şi podul de la şcoală. Primarul informează că Apele
Române au cuprins lucrarea în planul multianual de investiţii, dar nu au precizat
când va fi executată.

- dl. Lăzărescu solicită să se ia legătura cu firma Tunad pentru a betona porţiunea
de drum dintre şcoală şi sediul firmei.     

              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 
                 Lăzărescu Marinică                                          Secretar

                         Fuior Mărioara
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