PROCES VERBAL
încheiat azi 25 mai 2010
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.
Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Dobra Lucia. 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.
D-na Dobra, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Nădrag,
pentru anul fiscal 2011.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101 din 29.12.2009 a Consiliului
Local al comunei Nădrag, pentru stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes
local pentru anul 2010.
4. Diverse.
Primarul propune modificarea şi completarea ordinii de zi prin introducerea a două
proiecte de hotărâre şi renumerotarea punctelor astfel:
4. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nădrag a unor
terenuri intravilane situate în comună.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag
prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.
6. Diverse.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Se 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru 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 este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Nădrag, pentru anul fiscal 2011) prin
citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul arată că
impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 vor fi neschimbate faţă de anul 2010. Nemaifiind
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 modificarea Hotărârii nr. 101 din 29.12.2009 a Consiliului Local al comunei Nădrag,
pentru stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru 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 (Proiect de hotărâre
privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nădrag a unor terenuri intravilane situate în
comună) 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 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002) 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 in discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- adresa nr. 717117/26.04.2010 din partea Postului de Poliţie Nădrag prin care se
informează consiliul local că proprietara magazinului situat la parterul blocului nr.22 a
rezolvat aspectele sesizate de către consiliul local prin adresa nr. 675/09.04.2010. D-na Dobra
arată că nu au fost rezolvate în totalitate problemele, fiindcă burlanul de fum montat pe
exteriorul blocului nu a fost demontat în totalitate ci a fost demontată doar o porţiune de
câţiva metri, până la etajul 3, restul burlanului rămânând agăţat de peretele blocului. Ca atare
solicită ca postul de poliţie să urmărească în continuare remedierea totală a situaţiei.
- cererea d-lui. Lazăr Emanuel prin care solicită cumpărarea locuinţei în care locuieşte,
situată pe strada Liniştei nr.7. Preşedintele de şedinţă propune demararea procedurilor de
evaluare de către un expert evaluator autorizat a locuinţei, în vederea vânzării. Propunerea
preşedintelui este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Obeadă Monica în numele SC Mona & Mari SRL prin care solicită
recalcularea facturilor de salubritate începând cu data de 02.11.2009 deoarece de la punctele
de lucru ale firmei sale nu se mai colectează deşeuri de carton şi plastic de către SPGC
Nădrag, ci pentru ridicarea acelor deşeuri are un contract cu o firmă din Lugoj. Cererea este
supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.
- cererile depuse de Sabău Manuel – Aurelian, Varga Valeria, Gyapjas Silvia, Stroescu
Mihail – Valentin, Anişoreac Ilie şi Popa Ovidiu Aurică pentru repartizarea de locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie cuprinse în lista de priorităţi. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- adrese din partea SPGC Nădrag prin care se aduce la cunoştinţa consiliului local că
există trei locuinţe disponibile care pot fi repartizate, situate la adresele str. Haiduca nr.1, str.
splaiul ştrandului nr.6 şi str. Padeş nr.28. Preşedintele de şedinţă propune ca locuinţa de pe str.
Padeş nr. 28 să fie repartizată lui Stroescu MihaiValentin. Propunerea este aprobată cu 11
voturi pentru. Preşedintele de şedinţă propune ca repartizarea celorlalte locuinţe să fie
amânată pentru o şedinţă ulterioară. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
- d-na. Jurconi solicită să se amplaseze un coş de gunoi la foişorul din parcul central.
- dl. Linginari arată că este de părere ca suma în bani care se acordă familiilor ce
împlinesc 25 sau 50 de ani de căsnicie nu ar trebui să se mai acorde în această
perioadă de criză şi doreşte ca pe viitor să fie analizată această problemă.
- dl. Linginari solicită să se monteze fosa septică care a fost achiziţionată pentru piaţa
agroalimentară de pe strada Cornet. Primarul arată că se va lua legătura cu firma care
va monta fosa septică.

-

dl . Linginari întreabă dacă se va muta acoperişul de la piaţa agroalimentară din centru
la piaţa agroalimentară de pe strada Cornet. Primarul răspunde că nu se va muta
acoperişul întrucât consilierii nu au manifestat interes pentru această lucrare. Dl.
Meglei informează că nu este de acord cu mutarea acoperişului pieţei. Dl. Jurj arată că
dacă nu sunt bani pentru construirea unui acoperiş nou, ar trebui întrerupte lucrările la
parcul rustic de la intrarea în comună şi dirijarea fondurilor spre amenajarea pieţei de
pe strada Cornet, pe care o consideră a fi de interes mai stringent. Dl. Meglei arată că
şi el consideră că parcul rustic este rău amplasat, mai ales având în vedere că din
cauza faptului că nu i se poate asigura paza corespunzătoare este posibil să fie distrus.
- d-na Dobra informează că maşinile care aprovizionează cu marfă magazinele de la
parterul blocului nr.22 distrug pavajul din zonă.
- Viceprimarul informează că în zona blocului 17 canalul stradal a fost obturat şi ca
urmare apa de la izvorul de pe deal se scurge în subsolul blocului.
- dl. Lăzărescu solicită să se ia măsuri împotriva locatarilor de la blocuri care au scos
burlane pe geam şi care fac fum şi în sezonul de vară.
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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