PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 aprilie 2013
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.
Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretara comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este d-na. Jurconi
Flavia Ioana.
D-na. Jurconi, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Nădrag la Asociaţia Comunelor din
România.
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al comunei Nădrag
a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit
public intern.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 9 camere de luat
vederi, de supraveghere pentru exterior.
4. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui teren de fotbal în satul Crivina
5. 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 aderarea comunei Nădrag la Asociaţia Comunelor din România.) prin
citirea proiectului de hotărâre şi 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 însuşirea de către Consiliul Local al comunei Nădrag a Acordului de
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.) 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 achiziţionarea directă fără licitaţie a 9 camere de luat vederi, de
supraveghere pentru exterior.) 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind amenajarea unui teren de fotbal în satul Crivina) prin citirea proiectului
de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă
solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul informează că locaţia a fost aleasă
la intrarea în satul Crivina, având în vedere că este posibil ca pe viitor lângă terenul de
fotbal să fie amenajat un ştrand şi un loc de picnic, prin amenajarea câtorva grătare. Dl.
Jurj este de părere că ar fi indicat ca terenul de fotbal să fie amenajat în sat, considerând

că ar trebui încercat un schimb de terenuri cu Ocolul silvic care are un teren
corespunzător în apropierea şcolii din Crivina. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru şi 1
abţinere ( Jurj ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-nei. Irlveg Mariana prin care solicită încetarea contractului de muncă în
calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav Popa Alexandra
Mariana. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei Tînjală Liliana Violeta prin care solicită angajarea ca asistent
personal pentru persoana cu handicap grav Popa Alexandra Mariana. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei Scraba Ecaterina prin care solicită repartizarea unor materiale pentru
construcţia unui pod peste pârâul Nădrag în zona casei sale, urmând ca manopera
de construire să o suporte personal. Dl. Călin este de părere că sunt solicitate
cantităţi prea mari de materiale şi arată că în cazul acordării materialelor este
posibil ca toţi cetăţenii din comună să dorească amenajarea de poduri în faţa
caselor. Dl. Ungur solicită ca petenta să prezinte o documentaţie tehnică din care
să rezulte cantităţile de materiale necesare. Dl. Jurj este de părere că este necesar a
se întocmi proiect tehnic şi devize de lucrări şi materiale. Dl. Breabăn arată că în
afară de podeţe există şi mai multe porţiuni unde apărările de mal sunt distruse şi
trebuie refăcute ( ex: str. Oţelarilor în faţa casei Buta şi casei Halaşciuc). Primarul
arată că apărările de mal sunt proprietatea Apelor Române, şi că această instituţie
a fost sesizată în vederea reparării apărărilor de mal. Referitor la cererea d-nei
Scraba, primarul propune ca inginerul constructor al primăriei să se deplaseze la
faţa locului pentru a verifica necesitatea lucrării şi cantităţile de materiale
necesare pentru construirea unei punţi pietonale, urmând ca apoi să informeze
consiliul local. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Nicolcesu Dan prin care solicită prelungirea cu 1 an a contractului
nr. 1016/01.05.2010 privind arendarea păşunii comunale şi schimbarea datei de
achitare a arendei şi anume în perioada octombrie-decembrie, având în vedere că
plăţile de la APIA se fac în acea perioadă. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru. Dl. Jurj solicită să se facă lucrări de curăţire a
păşunii, inclusiv şi pentru suprafeţele care nu sunt arendate, arătând că există mai
mulţi locuitori din Crivina care ar fi interesaţi de arendarea unor suprafeţe de
păşune.
- cererea d-lui. Halaşciuc Dorel prin care solicită alocarea în bugetul local a unor
sume necesare reparării apărării de mal în zona casei sale. Primarul arată că şi
această cerere va fi transmisă către Apele române pentru rezolvare.
- adresa din partea Consiliului Parohial al Bisericii Ortodoxe din Crivina prin care
solicită sprijin financiar din partea consiliului local pentru finalizarea lucrărilor la
instalaţia de încălzire a bisericii. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea
arătând că în caz de aprobare urmează a fi promovat un proiect de hotărâre în
acest sens la şedinţa următoare a consiliului local. Cererea este aprobată cu 10
voturi pentru, şi o abţinere ( dl. Jurj nu votează din motive de incompatibilitate).

-

Cererea d-nei. Botiz Ana prin care solicită extinderea suprafeţei locuinţei pe care
o are închiriată, cu o cameră aflată în continuarea locuinţei sale, cameră care este
goală de mai mult timp. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- cererea d-lui. Peicuţi Ioan Nicolae prin care solicită concesionarea unui teren în
suprafaţă de 500 mp de pe strada Tineretului în vederea construirii unei case.
Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o dată ulterioară, urmând ca
între timp să se identifice cu exactitate terenul şi să se stabilească situaţia sa
juridică, urmând ca apoi să se hotărască asupra scoaterii la licitaţie a terenului.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari solicită informaţii despre 3 bănci care erau amplasate la parcul rustic
de la intrarea în comună. Primarul informează că băncile au fost ridicate pentru
reparaţii.
- dl. Linginari informează că la blocul 19 sunt necesare lucrări de reparaţie a
canalizării prin înlocuirea tuburilor. Primarul arată că va fi contactată o firmă din
Lugoj pentru furnizarea materialelor. De asemenea dl. Linginari transmite
mulţumirile locatarilor de la blocul 16 pentru modul în care primăria s-a implicat
în igienizarea locuinţei Ionescu din acel bloc.
- dl. Ungur informează că în spatele blocului 17 sunt mai multe coteţe care sunt
nefolosite şi solicită inventarierea coteţelor şi demolarea celor nefolosite.
- dl. Grissak arată că pe strada Cornet în zona casei Popescu sunt necesare lucrări
de reparare a taluzului drumului şi arată că dacă primăria trimite 2-3 muncitori de
la social şi el personal se va implica în lucrările de reparaţii necesare.
- dl. Breabăn informează că pe strada Metalurgiştilor după podul mic de la cantină
sunt 2 blocuri mari de beton de la fosta reţea de abur a uzinei, care trebuiesc
înlăturate.
- dl. Linginari solicită amplasarea unor semne de circulaţie pentru ca maşinile de
tonaj greu să nu mai treacă peste trotuarul nou, pentru a intra în incinta
societăţilor comerciale din zona podului de la şcoală
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.
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