PROCES - VERBAL
Încheiat azi 20 mai 2016
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează d-na. Florea Doina.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Călin Florea.
Dl. Călin, preşedintele 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 executării lucrărilor pentru „Extinderea
reţelei de canalizare a localităţii Nădrag cu o lungime de 595 m. şi realizarea
branşamentelor la întreaga reţea de canalizare a localităţii Nădrag, jud. Timiş”
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag, pentru anul 2016.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării prin licitaţie a
terenului intravilan înscris în CF 401349 Nădrag, nr. cadastral 50005, nr.
topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/2 cu suprafaţa de 1000 mp situat
pe strada Lunca din Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie a două terenuri
intravilane situate în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, jud. Timiş.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a două terenuri intravilane
situate în localitatea Nădrag aferente clădirii centrala termică bloc 6, către
proprietarul clădirii respective.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui utilaj de desfundat reţele de
canalizare.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de reparaţii a
acoperişului blocului de locuinţe situat la adresa Nădrag, str.Şcolii nr.23, ce face
parte din patrimoniul privat al Comunei Nădrag .
8. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea executării lucrărilor pentru „Extinderea reţelei de canalizare a localităţii
Nădrag cu o lungime de 595 m. şi realizarea branşamentelor la întreaga reţea de canalizare a
localităţii Nădrag, jud. Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru
anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea evaluării în vederea vânzării prin licitaţie a terenului intravilan înscris în
CF 401349 Nădrag, nr. cadastral 50005, nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/2
cu suprafaţa de 1000 mp situat pe strada Lunca din Nădrag) prin citirea proiectului de
hotărâre. Viceprimarul întreabă dacă nu ar fi bine să se facă o benzinărie pe acel teren.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 10 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie a două terenuri intravilane situate în
localitatea Nădrag, comuna Nădrag, jud. Timiş) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea vânzării directe a două terenuri intravilane situate în localitatea
Nădrag aferente clădirii centrala termică bloc 6, către proprietarul clădirii respective) prin
citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea unui utilaj de desfundat reţele de canalizare) prin citirea
proiectului de hotărâre. Viceprimarul arată că se opune cumpărării utilajului, acesta nefiind
necesar, având în vedere că în comună se introduce o reţea de canalizare nouă. Nemaifiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este respins cu 5
voturi pentru, 4 abţineri ( Minea, Lăzărescu, Jurj, Breabăn ) şi 1 vot împotrivă ( Stoian )
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de reparaţii a acoperişului blocului de
locuinţe situat la adresa Nădrag, str.Şcolii nr.23, ce face parte din patrimoniul privat al
Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa Asociaţiei Club Sportiv Ciclism Dumbrăviţa, prin care propune colaborarea cu
autorităţile locale din comună în vederea organizării Cupei „Max Ausnit” la ciclism în
data de 23.07.2016. Primarul propune să se acorde sprijinul necesar. Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Stănescu Mircea prin care solicită închirierea unui teren de 12 mp.
aflat în faţa şopronului său pentru lemne din curtea blocului 3. Cererea este supusă
la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Măguran Daniela prin care solicită rezilierea contractului de
închiriere al apartamentului nr. 13 din blocul 24. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Pavăl Marinela Anuţa prin care solicită înlocuirea parţială a
acoperişului casei proprietate a primăriei pe care o deţine în chirie, întrucât
prezintă defecte, de asemenea solicită tencuirea şi vopsirea faţadei şi înlocuirea
uşii de la intrare. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru şi 1
abţinere ( Jurj ).
- Cererea d-lui Farcaş Andrei prin care solicită închirierea unui teren cu suprafaţa de
12 mp. pentru construirea unui şopron în lateralul blocului 18. Primarul propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară urmând ca inspectorul cu
urbanismul să identifice terenul. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Dorneanu Gabriel care solicită închirierea închirierea anexei din
spatele blocului 24. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Guţu Nicolae de a i se închiria un loc pentru parcare într-una dintre
poziţiile situate în faţa apartamentului său situat la parterul blocului 20 . Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară urmând ca
inspectorul cu urbanismul să identifice terenul. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru.

-

Cererea d-nei Moritz Viorica prin care solicită cedarea terenului închiriat pe care
are amenajat un şopron pentru lemne, în favoarea d-lui Dulianţ Ioan. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Lumionosu Marinel prin care solicită cumpărarea terenului
proprietatea a primăriei pe care-l deţine în chirie din anul 1984 şi pe care are
amenajate unele anexe. Primarul propune demararea procedurilor de identificare a
situaţiei juridice a terenului şi de organizare a licitaţiei. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Hriţcan Elena prin care solicită cumpărarea terenului proprietatea a
primăriei pe care-l deţine în chirie din anul 1980 şi pe care are amenajate unele
anexe. Primarul propune demararea procedurilor de identificare a situaţiei juridice
a terenului şi de organizare a licitaţiei. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Orlitzki Cristina Andreea pentru a i se repartiza o locuinţă în chirie.
Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct.
- Dl. Breabăn întreabă ce se întâmplă cu noul sediu al primăriei şi cu tabăra de
tineret. Primarul răspunde că la noul sediu este în curs de elaborare proiectul tehnic
al continuării lucrării iar la tabără s-a reziliat contractul de concesiune şi se caută
un nou concesionar.
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.
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