PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 iunie 2015
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează d-na Jurconi Ioana şi dl. Stoian Zaharia.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Minea
Vasile.
Dl. Minea, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de
execuţie lucrări aferent obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reamenajarea
cantinei şcolii din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
2. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a contractului de servicii „Consultanţă în
domeniul achiziţiilor publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului de
execuţie lucrări referitor la obiectivul de investiţii Modernizarea şi reamenajarea
cantinei şcolii din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş ”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de steaguri pentru pavoazarea
comunei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei cărţi funciare noi pentru o parcelă de teren
intravilan situat în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
5. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei motopompe cu
furtune şi a două motocositoare de umăr cu motor pe benzină.
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Nădrag prin
Consiliul Local al comunei Nădrag cu S.C. Electrorecord S.R.L. în vederea organizării
tradiţionalului eveniment cultural „Zilele Padeşului” ediţia 2015 în comuna Nădrag.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2015.
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de obiecte sanitare şi uşi de
interior pentru dotarea apartamentelor amenajate în blocul nr. 24 situat pe strada Grădiniţei
din Nădrag.
Punctul 9. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă
cu 9 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări aferent
obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reamenajarea cantinei şcolii din localitatea
Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. Dl. Ungur solicită ca lucrările ce se vor executa să fie
lucrări de calitate. Dl. Breabăn solicită ca după finalizarea licitaţiei să se comunice consiliului
local numele câştigătorului licitaţiei. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţia directă a contractului de servicii „Consultanţă în domeniul achiziţiilor
publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări referitor la

obiectivul de investiţii Modernizarea şi reamenajarea cantinei şcolii din localitatea Nădrag,
comuna Nădrag, judeţul Timiş ”) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. Consilierul juridic arată că derularea unei licitaţii prin
mijloace electronice prin intermediul SEAP cu respectarea tuturor cerinţelor tehnice şi legale
este o procedură complexă iar primăria nu are personal de specialitate în domeniu, ca atare
fiind necesară contractarea unui expert în domeniu. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării de steaguri pentru pavoazarea comunei Nădrag.) Dl. Ungur
solicită să fie montate steaguri şi la instituţiile publice. Viceprimarul întreabă care este
valoarea steagurilor ce se achiziţionează. Primarul informează că este vorba de 10.000 lei.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind deschiderea unei cărţi funciare noi pentru o parcelă de teren intravilan situat în
comuna Nădrag, judeţul Timiş.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării unei motopompe cu furtune şi a două motocositoare de umăr
cu motor pe benzină.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de
specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea asocierii Comunei Nădrag prin Consiliul Local al comunei Nădrag cu S.C.
Electrorecord S.R.L. în vederea organizării tradiţionalului eveniment cultural „Zilele
Padeşului” ediţia 2015 în comuna Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag, pentru anul 2015) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului
de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea de obiecte sanitare şi uşi de interior pentru dotarea apartamentelor
amenajate în blocul nr. 24 situat pe strada Grădiniţei din Nădrag.) prin citirea proiectului de
hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa depusă de C.A.R. Decebal IFN Deva prin care solicită închirierea spaţiului
situat la adresa Nădrag, str. Metalurgiştilor bl. 3 parter. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Mihăilă Constantin reprezentant al SC Profesional Clean Distribution
SRL prin care solicită aprobare pentru vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare (
legume, fructe ) în pieţele de pe raza comunei Nădrag. Cererea este supusă la vot şi se
aprobă cu 9 voturi pentru, vânzarea doar în cele două pieţe agroalimentare de pe raza
comunei.
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-

-
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Adresa nr.6632/03.06.2015 a CJT prin care se informează autorităţile publice locale
despre obligaţia de a realiza lucrări de dezinsecţie pe raza comunei şi se arată că
Direcţia de Prestări Servicii Timiş execută asemenea lucrări la preţul de 52 lei/ha,
solicitările fiind aşteptate până la data de 12.06.2015. Preşedintele de şedinţă supune la
vot încheierea contractului de dezinfecţie cu Direcţia de Prestări Servicii Timiş.
Propunerea este aprobată cu 6 voturi pentru şi 3 abţineri (Linginari, Jurj, Grisak).
Adresa din data de 11.06.2015 a Clubului de Turism „Concordia” Lugoj prin care se
solicită avizul/ acordul Primăriei Nădrag în vederea desfăşurării Cupei „Max Ausnit”
ediţia a IV-a la ciclism în data de 25.07.2015. Solicitarea este supusă la vot şi este
aprobată cu 9 voturi pentru.
Adresa 6370/DG/22.05.2015 a Apelor Române prin care se informează Primăria
Nădrag că programul de investiţii pentru refacerea lucrărilor de apărări de mal de pe
raza comunei Nădrag ( printre care şi cea din zona casei Halasciuc ) a fost elaborat doar
SF-ul în anul 2010. Preşedintele de şedinţă arată că Consiliul Local Nădrag a luat act
de acest fapt.
Cererea d-lui. Hudema Vasile prin care solicită cumpărarea unui teren intravilan pe
raza comunei, pentru construcţia unei case. Primarul arată că la ora actuală nu sunt
terenuri disponibile, dar dacă pe viitor se vor identifica astfel de terenuri petentul va fi
informat despre licitaţia ce se va organiza pentru vânzare.
Cererea d-lui. Cega Marian prin care solicită 500 buc ţiglă rezultate în urma demolării
coloniei de pe strada Şcolii, ţiglă necesară pentru repararea casei proprietate a Primăriei
pe care o deţine în chirie. Cererea locatarilor blocului 21, scara B, prin care solicită
2000 buc. ţiglă de la aceeaşi colonie. Primarul propune amânarea discutării ambelor
cereri pentru o şedinţă ulterioară evacuării tuturor locatarilor din colonie şi demolarea
ei când se va constata ce materiale pot fi recuperate. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 9 voturi pentru.
Cererea d-lui. Ionescu Gabriel, persoană cu handicap grav, prin care arată că renunţă la
apartamentul din blocul 16 pe care-l deţine în calitate de chiriaş, solicitând în schimb
repartizarea unei camere în spaţiile de cazare de la cantina şcolii din Nădrag.
Preşedintele de şedinţă propune repartizarea unei camere în spaţiile de cazare de la
cantina şcolii, în schimbul apartamentului, cu obligativitatea achitării de către solicitant
a taxelor de închiriere în noua locaţie. Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru.
Cererea d-nei. Crîsnicu Ioana prin care solicită închirierea unei camere în spaţiile de
cazare de la cantina şcolii. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru
şi 1 abţinere ( Linginari ).
Cererea d-nei. Uliu Valentina prin care solicită închirierea unui teren pentru
amenajarea unei magazii de lemne în zona blocului 13 în care domiciliază. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
Cererea d-nei. Farcaş Babi prin care se solicită aprobare pentru construirea unei băi în
blocul nr.7. Inspectorul cu probleme de urbanism arată că imobilul este dotat cu
grupuri sanitare. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 9 voturi contra.
Cererea d-lui. Farcaş Sergiu prin care solicită închirierea unui loc de parcare pentru
autoturismul propriu în zona blocului 21. Primarul propune aprobarea închirierii după
mutarea mobilierului de joacă din zonă şi amenajarea locurilor de parcare. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
Cererea d-lui. Toma Costică prin care solicită scândură pentru repararea punţii din zona
casei sale de pe strada Alunului. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi
pentru.

-

Referatul d-nei. Balaş Dorina, referent impozite-taxe, prin care informează că locuinţa
situată pe strada Haiduca nr.1 ( fostă în chiria d-lui. Stancu Vuia ) este liberă şi poate fi
repartizată.
- Cererea d-nei. Truşcă Cristina Elena, persoană cu handicap, prin care solicită
repartizarea unei locuinţe în chirie. Primarul propune să i se repartizeze apartamentul
nr. 17 din blocul 7. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui Streche Constantin prin care solicită repartizarea unei locuinţe în chirie.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie cuprinsă în lista de priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-nei Uliu Valentina prin care solicită repartizarea unei locuinţe în chirie.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie cuprinsă în lista de priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- Primarul arată că este nevoie să fie mutaţi din colonia de pe strada Şcolii şi ultimii
locatari ai acesteia, astfel încât colonia să poată fi demolată şi ca atare propune ca dnei. Colţea Raveica să-i fie repartizat apartamentul nr. 312 situat în blocul 13, iar d-lui
Daroţi Petru apartamentul nr. 1 din blocul nr.9. Propunerile sunt supuse la vot şi sunt
aprobate cu 9 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
Dl. Linginari solicită să se interzică vânzarea de produse agro alimentare pe mesele
şi băncile din faţa magazinelor din centrul comunei, având în vedere că sunt câteva persoane
care în fiecare sâmbătă vând produse în acea zonă. Primarul solicită şefului postului de poliţie
Nădrag care participă la şedinţă să ia măsuri în aşa fel încât comercializarea produselor de
acel fel să se facă doar în pieţele amenajate din Nădrag.
Dl. Grissak solicită informaţii despre natura lucrărilor de excavare din zona Pătru
Covaci. Primarul informează că se excavează pietriş cu care se consolidează terasamentul
drumului pe strada Alunului.
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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