PROCES VERBAL
încheiat azi 21 iunie 2011
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Linginari Puiu. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Linginari, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată
a Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Elaborare proiect tehnic, detalii de
execuţie, documentaţii tehnice pentru obţinerea/prelungirea avizelor, acorduri, autorizaţii
de construire, asistenţă tehnică din partea proiectantului, execuţie lucrări ” pentru
obiectivul : Proiect integrat „Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe,
achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local
şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna
Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR măsura 322.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului
Consiliului Local al comunei Nădrag în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de recondiţionare şi reabilitare
a terenurilor intravilane din comuna Nădrag, situate pe malul pârâului Nădrăgel, afectate
de viiturile de ape din anul 2010.
4. 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 aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică având ca obiect „Elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţii
tehnice pentru obţinerea/prelungirea avizelor, acorduri, autorizaţii de construire, asistenţă
tehnică din partea proiectantului, execuţie lucrări ” pentru obiectivul : Proiect integrat
„Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi
echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale,
achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”
finanţat prin programul PNDR măsura 322.) 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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al
comunei Nădrag în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi contra.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind executarea lucrărilor de recondiţionare şi reabilitare a terenurilor
1

intravilane din comuna Nădrag, situate pe malul pârâului Nădrăgel, afectate de viiturile
de ape din anul 2010) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri şi adrese :
- cererea d-lui. Cireşan Nicolae, care în calitate de aparţinător al persoanei cu
handicap grav Cireşan Nicolae ( tatăl său ) solicită acordarea pentru acesta a
indemnizaţiei prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap. De asemenea
solicită numirea sa în calitate de curator pentru a putea ridica indemnizaţia de
handicap a tatălui. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lor Nagy Karoly, Negrea Nicuşor, Limişcă Neculai şi Vasiescu Adrian
prin care solicită acoperirea de către ei a locului de parcare a maşinilor personale,
situat pe domeniul public în zona blocului 2. Dl. Biriescu spune că eventual se
poate monta o copertină şi nu construi un garaj. Dl. Linginari arată că au mai
existat cereri similare pentru aceeaşi zonă, cereri care au fost respinse de către
consiliul local. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 6 voturi contra şi 5
voturi pentru.
- cererea d-lui. Marcu Gheorghe – Sorin, agent al Postului de Poliţie Nădrag, prin
care solicită închirierea locuinţei actualmente neocupate şi aflate în stadiu avansat
de degradare, situată pe str. Metalurgiştilor bl. 6 sc. A ap. 3, arătând că este dispus
să suporte toate cheltuielile cu reparaţia locuinţei. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Minea ).
- cererea d-lui. Brezovan Răzvan Gheorghe prin care solicită închirierea unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Buibaş Ciprian, prin care solicită aprobare pentru subînchirierea
spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate al primăriei Nădrag,
pe care el îl deţine în calitate de chiriaş, subînchirierea făcându-se în scopul
deschiderii de către o PFA a unui salon de frizerie şi coafură. Cererea este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- adresa nr. 1092/ 15.06.2011 a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu prin care
solicită decontarea cheltuielilor cu naveta ale cadrelor didactice de la grupul
şcolar. Dl. Ungur propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
urmând a se solicita grupului şcolar să fundamenteze mai concret sumele
solicitate ( să prezinte pontaj cu numărul de zile pe săptămână ale fiecărui cadru
didactic care face naveta, să se excludă cei care locuiesc în spaţiile de cazare puse
la dispoziţie la cantina şcolii, să se scoată din calcul perioadele de vacanţă etc. )
Propunerea d-lui. Ungur este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
adresa Direcţiei Judeţene Pentru Sport şi Tineret prin care solicită punctul de
vedere al C.L. Nădrag privind preluarea în administraţie a imobilului în care
funcţionează centrul de agrement (tabăra ) din Nădrag. Primarul arată că legat de
această problemă a fost transmisă deja la Autorităţii Naţionale pentru Sport şi
Tineret hotărârea de consiliu la care se face referire în adresa supusă discuţiei,
împreună cu avizul de legalitate al Instituţiei Prefectului. Din discuţiile cu
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret a reieşit că este în lucru Hotărârea de
guvern aferentă. Astfel încât nu mai este necesară transmiterea unui răspuns către
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Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret, aceasta fiind în subordinea Autorităţii
Naţionale pentru Sport şi Tineret.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Ungur arată că este necesară contactarea unei firme pentru igienizarea păşunii
comunale. Primarul arată că păşunea comunală a fost arendată unei firme care are
obligaţia să se ocupe şi de întreţinerea ei. Dl. Ungur solicită ca paznicii comunali
să acorde mai multă atenţie parcului din centru, având în vedere că unele dintre
mesele de tenis recent instalate au fost deja rupte. De asemenea dl. Ungur solicită
ca buldoexcavatorul primăriei care este defect şi care este depozitat în apropierea
parcului să fie mutat pentru a nu strica imaginea zonei. Dl. Meglei propune ca
dacă utilajul nu se mai poate repara să fie vândut la fier vechi. Primarul arată că se
va studia legalitatea vinderii utilajului.
- dl. Linginari informează că preotul ortodox este dispus să fie montat la capela din
cimitir clopotul mic aflat în curtea bisericii, ca atare propune ca muncitorii de la
primărie să amenajeze un sistem de prindere a clopotului. De asemenea
informează că apa potabilă care curge la robinete prezintă o turbiditate ridicată şi
solicită să se ia măsuri.
- dl Juşca aduce la cunoştinţa consiliului local că pe strada Bretoane, în dreptul
casei Şurtea apele pluviale care se scurg de pe versantul dealului se scurg pe drum
şi ajung în curţile locatarilor din cauza obturării şanţului colector.
- dl. Meglei solicită repararea drumului de la intrarea în cimitirul din Crivina.
Primarul informează că drumul va fi reparat în momentul demarării proiectului cu
asfaltarea drumurilor din comună.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local al comunei
Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Linginari Puiu.

Secretar
Fuior Mărioara
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