
                                                       

                                                         PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 aprilie  2019

             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 informează că  preşedinte de sedinţă  este dl. Biriescu Ioan.
            Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

 Dl.Biriescu, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a contractului de lucrări de arhivare
a documentelor din arhiva Primăriei Comunei Nădrag.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  neasumării  responsabilităţii  organizării  şi
derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei
Nădrag  în  Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  pentru  Promovarea  şi  Dezvoltarea
Turismului Timiş – APDT Timiş.  

4. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  cotizaţiei   Consiliului  Local  al
Comunei  Nădrag,  în  calitate  de  membru  al   Asociaţiei  pentru  Promovarea  şi
Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş.  

5. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Nădrag.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  angajării  unui  apărător  care  să  reprezinte
interesele UAT Comuna Nădrag, ce are calitatea de pârât în  acţiunea având ca obiect
obligaţii  de  plată,   care  face  obiectul  dosarului  1252/252/2019  aflat  pe  rolul
Judecătoriei Lugoj.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  directă  a  2.000  ml.borduri  în  vederea
amenajării şi reparării trotuarelor şi aleilor deteriorate din Comuna Nădrag.

8. Diverse 
             Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
- introducerea la punctul 8 a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar
de urgenţă pentru o famile din comuna Nădrag, care se află în situaţie de necesitate cauzată
de  incendiu.
- introducerea la punctul 9 a unui proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii
Crestine Baptiste din Crivina, necesare reabilitării termice a clădirii . 
- introducerea la punctul 10 a uni proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic
pentru obţinerea unui Ajutor de Stat  pentru „Servicii  de silvomediu, servicii climatice  şi
conservarea  pădurilor”  aferentă  măsurii  15 „  Servicii  de  silvomediu,  servicii  climatice  şi
conservarea pădurilor” submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” 
Punctul Diverse va deveni punctul nr. 11 al ordinii de zi.
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 achiziţionarea directă a contractului de lucrări de arhivare a documentelor din arhiva
Primăriei Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind 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 neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire
a contractelor  /  acordurilor-cadru pentru achiziţia  produselor  şi  a  contractelor/acordurilor-



cadru de prestare  a  serviciilor  pentru derularea măsurilor  educative,  aferente Programului
pentru şcoli al României.)Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului  Local  al  Comunei  Nădrag în
Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT
Timiş. ) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei  Consiliului Local al Comunei Nădrag,
în calitate de membru al  Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş –
APDT Timiş ) prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de
Specialitate  al  Primarului  Comunei  Nădrag.)  prin  citirea  proiectului  de  hotarâre.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul 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  angajării  unui  apărător  care  să  reprezinte  interesele  UAT
Comuna Nădrag, ce are calitatea de pârât în  acţiunea având ca obiect obligaţii de plată,  care
face  obiectul  dosarului  1252/252/2019  aflat  pe  rolul  Judecătoriei  Lugoj  )  prin  citirea
proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea directă a 2.000 ml.borduri în vederea amenajării şi reparării
trotuarelor şi aleilor deteriorate din Comuna Nădrag. ) prin citirea proiectului de hotarâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8  al ordinii de zi
( Proiect de hotărâre  privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru o  famile din
comuna Nădrag,  care se află  în  situaţie  de necesitate  cauzată  de  incendiu. )  prin  citirea
proiectului de hotarâre. Presedintele de şedinţă invită consilierii să facă propuneri referitoare
la suma acordată ca ajutor financiar. Dl. Ungur propune acordarea sumei de 15.000 lei. D-na.
Andrei  propune  acordarea  sumei  de  10.000  lei.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
propunerea d-lui. Ungur. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Andrei ).
Propunerea d-nei Andrei nu se mai supune la vot. Ca atare preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre completat cu suma de 15.000 lei. Proiectul este aprobat cu 11 voturi
pentru.   
                Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9  al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre  privind  acordarea  de  fonduri  Bisericii  Crestine  Baptiste  din  Crivina,  necesare
reabilitării termice a clădirii ) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10  al ordinii de zi
(Proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic pentru obţinerea unui Ajutor de
Stat  pentru „Servicii  de silvomediu,  servicii  climatice  şi  conservarea pădurilor” aferentă
măsurii 15 „ Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” submăsura
15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”) prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu
11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi –
Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Cererea d-nei. Farcas Baby prin care solicită aprobarea montării unei uşi despărţitoare
pe  holul  blocului  în  care  locuieşte.  Primarul  propune  amânarea  discutării  cererii
pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca inginerul cu urbanismul să verifice starea de



fapt din imobil. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.

- Cererea d-nei Murariu Liliana prin care solicită aprobarea închirierii  unui teren în
zona  blocului  9  pentru  amenajarea  unui  şopron  pentru  lemne.  Primarul  propune
amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă  ulterioară,  urmând  ca  inginerul  cu
urbanismul să verifice dacă există teren disponibil. Propunerea primarului este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

             Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                      Preşedinte de şedinţă 
 Biriescu Ioan                                           Secretar 

Fuior Mărioara


