PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 mai 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.
Consilierul juridic al Consiliului Local al comunei Nădrag supune spre aprobare
procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11
voturi pentru.
Consilierul juridic 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 aprobarea Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică având ca obiect :Execuţie lucrări pentru
obiectivul „Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul
serviciilor legate de turismul rural în comuna Nădrag, jud. Timiş” finanţat din
fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 313.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2013.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice
Nădrag , necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru repararea
şi întreţinerea Bisericii Catolice din Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din satul
Crivina, necesare finalizării lucrărilor la instalaţia de încălzire centrală a bisericii.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Nădrag nr. 45/2005 privind interzicerea colectării de fier vechi de pe raza
comunei Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2014.
7. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor
proiecte de hotărâre:
- punctul 7 Proiect de hotărâre privind deschiderea de cărţi funciare noi pentru
unele parcele de terenuri intravilane din localitatea Nădrag neînscrise în cartea
funciară .
- punctul 8 Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară clădirii Creşa cu
2 grupe situată în Nădrag str. Ghioceilor nr. 10.
- punctul 9 Proiect de hotărâre privind amenajarea unei platforme betonate
destinată garării vehiculelor şi utilajelor din dotarea Primăriei Nădrag.
- punctul 10 Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a
contractului de servicii pentru arhivarea documentelor din arhiva Primăriei
comunei Nădrag.
- punctul 11 Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a
contractului de execuţie lucrări pentru lucrarea „Excavarea şi transportul
balastului pentru decolmatarea albiei pârâului Nădrăgel şi a celorlalte pârâuri din
comună” .
- punctul 12 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 20/31.10.2012
privind repararea şi prelungirea trotuarului de pe strada Metalurgiştilor.
- Punctul 13 Diverse
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Se supune la vot aprobarea modificării 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 aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică având ca obiect :Execuţie lucrări pentru obiectivul „Înfiintarea centrului local de
informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nădrag,
jud. Timis” finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 313) 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2013) 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 acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice Nădrag , necesare
acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru repararea şi întreţinerea Bisericii
Catolice din Nădrag.) 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 acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din satul Crivina, necesare
finalizării lucrărilor la instalaţia de încălzire centrală a bisericii.) 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 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 45/2005
privind interzicerea colectării de fier vechi de pe raza comunei Nădrag ) 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 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014.) 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 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind deschiderea de cărţi funciare noi pentru unele parcele de terenuri
intravilane din localitatea Nădrag neînscrise în cartea funciară ) 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 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind înscrierea în cartea funciară clădirii Creşa cu 2 grupe situată în Nădrag
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str. Ghioceilor nr. 10) 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 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind amenajarea unei platforme betonate destinată garării vehiculelor şi
utilajelor din dotarea Primăriei Nădrag.) 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 10 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru
arhivarea documentelor din arhiva Primăriei comunei Nădrag) 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 11 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări
pentru lucrarea „Excavarea şi transportul balastului pentru decolmatarea albiei pârâului
Nădrăgel şi a celorlalte pârâuri din 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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-lui. Conut Ionel Nicuşor prin care solicită aprobarea închirierii unui loc
de parcare pentru maşina personală în zona blocului 23. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Dorneanu Gabriel prin care solicită aprobarea închirierii unui loc de
parcare pentru maşina personală în zona blocului 23. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Weber Ioan prin care solicită aprobarea închirierii unui loc de
parcare pentru maşina personală în parcarea amenajată din zona blocului 2-3.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Vasiescu Nadia prin care solicită aprobarea închirierii unui loc de
parcare pentru maşina personală în parcarea amenajată din zona blocului 2-3.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Ternauciuc Ana prin care solicită închirierea unui teren pentru
amenajarea unui şopron pentru lemne în zona blocului 6. Primarul propune ca
cererea petentei să fie discutată după finalizarea amenajării de către primărie a
şoproanelor din zona blocului 6. Propunerea primarului este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Peicuţi Ioan Nicolae prin care solicită un loc de parcare în faţa
blocului 16 unde domiciliază. Preşedintele de şedinţă propune ca petentul să facă
dovada că deţine în proprietate un autoturism pentru care solicită loc de parcare
urmând ca discutarea cererii să fie amânată pentru o şedinţă ulterioară prezentării
de către petent a dovezii solicitate. Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
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-

cererea d-lui. Ordog Tiberiu prin care solicită repartizarea de materiale necesare
consolidării podului din faţa casei sale, pod care este singura cale de acces în casă,
urmând ca reparaţia să fie făcută cu manoperă proprie. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui Balaş Ioan prin care solicită repartizarea de materiale necesare
consolidării podului din faţa casei sale, urmând ca reparaţia să fie făcută cu
manoperă proprie. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- adresa din partea Clubului Concordia Lugoj prin care informează consiliul local
că în data de 08.06.2013 teritoriul comunei Nădrag va fi tranzitat de caravana de
ciclişti participanţi la cupa „Max Auschnit” .
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Lăzărescu întreabă când va fi închis canalul din zona blocului 19 la care s-au
efectuat unele lucrări de reparaţii. Primarul arată că în cel mai scurt timp urmează
să se introducă ţeava de canalizare şi apoi va fi închis.
- dl. Jurj solicită să se repare indicatoarele amplasate pe străzile din Crivina şi să se
repare gardul de la jocul de joacă din Crivina. Primarul răspunde că vor fi
executate reparaţiile.
- dl. Jurj solicită reparaţia podeţului din faţa locuinţei Guguţă din Crivina şi şanţul
de colectare al apelor pluviale din zona staţiilor de autobuz din Crivina.. Primarul
răspunde că ar fi benefică implicarea locuitorilor din zonă în efectuarea
reparaţiilor, ţinând cot de numărul redus de personal al primăriei.
- dl. Jurj este de părere că ar trebui amenajată o staţie pentru cursele de autobuz, la
intersecţia de la podul de peste Timiş de la Jena. Primarul arată că locul nu este pe
raza teritorială a comunei Nădrag.
- dl. Linginari solicită repararea meselor exterioare de tenis amplasate pe locurile
de joacă din comună.
- dl. Ungur informează că toaletele ecologice amplasate lângă terenul de sport din
centru necesită lucrări de curăţire şi reparaţii. De asemenea solicită informaţii
despre stadiul în care se află obiectivul de investiţii privind amenajarea noului
sediu al primăriei. primarul informează că în data de 03.06.2013 va avea loc
licitaţie pentru atribuirea contractului de execuţie.
- dl. Breabăn solicită să se caute soluţii pentru extinderea locuinţei familiei Sabău
sau pentru repartizarea unei locuinţe mai mari, ţinând cont de numărul de membrii
din familie.
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.

Preşedinte de şedinţă
Jurconi Flavia Ioana

Secretar
Fuior Mărioara
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