PROCES - VERBAL
Încheiat azi 19 mai 2017
Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 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 achiziţionarea de mobilier stradal ce se va amplasa in
localităţile Nădrag şi Crivina.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, către titularul contractului de
închiriere, a imobilul „casă şi teren ” situat la adresa Nădrag, str. Liniştei nr. 11 jud.
Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a 3 terenuri intravilane
situate în Nădrag, str. Lunca.
4. Proiect de hotărâre însuşirea listei privind activităţile culturale şi sociale desfăşurate
în perioada mai 2016 – mai 2017 la Căminul Cultural din Localitatea Nădrag, comuna
Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de curăţire a canalului
colector a apelor pluviale din localitatea Nădrag şi refacere şi curăţire a canalului
colector a apelor pluviale din localitatea Crivina.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2017
7. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
Punctul 7 Proiect de hotărâre privind privind alocarea de fonduri pentru Biserica
Creştină Baptistă „Betel ” din satul Crivina, comuna Nădrag necesare înlocuirii ferestrelor
lăcaşului de cult .
Punctul 8 Proiect de hotarare privind achiziţionarea directă a unor dispozitive şi
scule necesare executării de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente de către personalul
primăriei Nădrag.
- Punctul 9 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 achiziţionarea de mobilier stradal ce se va amplasa in localităţile Nădrag şi Crivina)
prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul arata ca ar fi necesar mobilier stradal si in satul
Crivina banci, foisoare si cosuri de gunoi, si consideră că ar fi oportuna achizitionarea a 20
banci,3 foisoare. Viceprimarul arata si cosurile de gunoi sunt distruse ar trebui achizitionate
altele. Dl Ungur arată ca cetatenii ar trebui sa fie mai responsabili sa nu distruga bunurile care
se achizitioneaza, banci cosuri de gunoi.Dl Biriescu Lazar propune sa se stabileasca locurile
unde se amplaseaza. Dl.viceprimar propune sa se achizitioneze 20 banci, 5 foisoare si 50
cosuri de gunoi. Propunerea este supusa la vot si este se aproba cu 11 voturi pentru.
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Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
modificat . Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării directe, către titularul contractului de închiriere, a imobilul „casă
şi teren ” situat la adresa Nădrag, str. Liniştei nr. 11 jud. Timiş) 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 pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind vânzarea prin licitaţie publică a 3 terenuri intravilane situate în Nădrag, str. Lunca)
prin citirea proiectului de hotărâre. 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 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
însuşirea listei privind activităţile culturale şi sociale desfăşurate în perioada mai 2016 – mai
2017 la Căminul Cultural din Localitatea Nădrag, 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 aprobarea executării lucrărilor de curăţire a canalului colector a apelor
pluviale din localitatea Nădrag şi refacere şi curăţire a canalului colector a apelor pluviale din
localitatea Crivina) 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2017 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 7 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind privind alocarea de fonduri pentru Biserica Creştină Baptistă „Betel ” din
satul Crivina, comuna Nădrag necesare înlocuirii ferestrelor lăcaşului de cult) 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 8al ordinii de zi (Proiect
de hotarare privind achiziţionarea directă a unor dispozitive şi scule necesare executării de
lucrări de întreţinere şi reparaţii curente de către personalul primăriei 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 9 al ordinii de zi –
Diverse prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea dnei Dobra Camelia prin care solicita sprijin financiar pentru repararea
scarilor de la intrarea in bloc. Dl.viceprimar propune ca dl ing Deliomini sa se deplaseze la
fata locului sa constate cele semnalate si sa stabileasca materialele necesare reparatiei
Solicitarea cetatenilor de la bl 23, privind capturarea cainilor vagabonzi din zona
blocului . Solicitarea d-lui Santamasan Alexandru, Nadrag, str Pades, nr.62, solicita
capturarea cainilor vagabonzi din zona strazii Pades. Consilierul juridic da citire adresei
Institutiei Prefectului Timis prin care instiinteaza obligatiile Consiliului local privind
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infiintarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, si in acest sens arata
ca se va lua legatura cu o asociatie.
Cererea dnei Kuliha Marioara prin care solicita aprobarea de materiale pentru
repararea locuintei inchiriate.Dl viceprimar arata ca dl ing Deliomini se va deplasa pe teren
pentru a constata necesitatea materialelor solicitate
Cererea dlui Kiss Ioan,domiciliat in comuna Nadrag,str.Ale.teilor,bl.17 prin care
solicita 2 saci ciment pentru repararea izvorului din spatele blocului 17. Solicitarea se aproba
cu 9 voturi pentru
Cererea dlui Olariu Victor prin care solicita pietruirea sau asfaltarea str.Nuferilor.
Dl.primar informeaza ca aceasta strada va fi pietruita sau vor fi puse dale, se va cauta solutia
cea mai eficienta
Cererea d-nei Galbenu Adriana prin care solicita inchiriere teren pentru un loc de
garaj pe str Scolii. Cererea dlui Ciurea Iulian Ovidiu prin care solicita inchiriere teren pentru
loc de garaj pe str.Scolii. Dl.viceprimar propune ca dl ing Deliomini sa se deplaseze pe teren
pentru identificarea terenului si rezolovarea ambelor cereri.
Cererile depuse de Anisoreac Maria, Daroti Iacob Denis si Cioaba Georgeta Mihaela
prin care solicita repartizarea de locuinte. Prşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie
introduse pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi esze aprobată cu 11 voturi
pentru.
Referatul nr.868/08.05.2017 al responsabilului cu fondului locati prin care se aduce la
cunostiinta consiliului local ca locuinta de pe str Linistei nr.20 este libera si se poate repartiza
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.
Preşedinte de şedinţă
Georgescu Eugenia Cristina
Secretar
Fuior Mărioara

3

