
                                                       PROCES - VERBAL
Încheiat azi 11 iulie 2019

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre  cei  11 membri ai Consiliului Local al
comunei  Nădrag. Absentează d-nii. Linginari si Schoner
            Secretarul comunei informează că este necesar a fi ales un preşedinte de şedinţă
pentru următoarele 3 luni, întrucât mandatul precedentului preşedinte de şedinţă a expirat.  D-
na Andrei propune ce preşedinte de sedinţă  pentru următoarele 3 luni să fie este dl. Ungur
Vasile. Propunerea este supusă la vot şi este votată cu 9 voturi pentru. Secretarul de şedinţă
arată că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni este dl. Ungur Vasile. 
            Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   9 voturi pentru.

 Dl.Ungur, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a celor 3 autogunoiere şi a
autoutilitarei  de  ridicat  deşeuri  achiziţionate  în  cadrul  proiectului  PHARE  2006
„Colectarea  şi  transportul  deşeurilor  în  comunele  Gavojdia,  Nădrag,  Ştiuca  şi
Criciova” raport, întocmit în vederea vânzării prin licitaţie publică a acestora.

2. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea a 150 metri steri lemne de foc, necesare
pentru încălzirea sediului nou al primăriei, staţiei de tratare apă potabilă şi cantinei
şcolii.

3. Proiect de hotărâre privind executarea de lucrări de reparaţii ale unor trotuare de pe
raza comunei Nădrag, de către personalul din cadrul Primăriei Comunei Nădrag.

4. Privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor, cupelor
şi  medaliilor  pentru  laureaţii  competiţiei  automobilistice  „  Cupa  României  la
Automobilism  VTM Timiş Nădrag 2018 ”.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  de  fonduri  Bisericii  Ortodoxe  din  Nădrag,
necesare executării a 3 uşi sculptate din lemn montate la clădirea bisericii.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  de  fonduri  Bisericii  Ortodoxe  din  Crivina,
necesare finalizării lucrării de reparaţii începute la oficiul Parohial.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de reparaţii ale apărării de
mal în zona str. Liniştei nr. 6. 

8. Diverse .
            Primarul propune modificare ordinii de zi prin introducerea următoarelor puncte:
            Punctul 8. Proiect de hotărâre privind executarea de lucrări de reparaţii ale platformei
betonate situate în curtea Şcolii Generale din Crivina.
            Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de către Consiliul Local al
Comunei Nădrag a evenimentului sportiv Cicloturism la Nădrag 2019, destinat ciclismului de
masă şi ciclismului de familie. 
            Punctul 10. Proiect de hotărâre privind demolarea construcţiilor ce adăposteau cele
două foraje pentru apă potabilă neutilizate, din satul Crivina.
            Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acceptarea  atribuirii cu titlu gratuit,  din partea
Primăriei Orasului Recas, Judeţul Timiş către Consiliul Local al Comunei Nădrag a dreptului
de  folosinţă  a  autospecialei  pentru  stins  incendii  marca  Magirus  F  120  DFA,  pentru  o
perioadă de 5 ani.
           Punctul 12. Diverse.
           Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii dec zi. Propunerea
este  aprobată  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 însuşirea raportului de evaluare a celor 3 autogunoiere şi a autoutilitarei de ridicat
deşeuri achiziţionate în cadrul proiectului PHARE 2006 „Colectarea şi transportul deşeurilor
în comunele Gavojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova” raport, întocmit în vederea vânzării prin
licitaţie  publică  a  acestora)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Dl.  Biriescu  propune  ca
autovehiculele să nu mai fie scoase la vânzare ci să fie preluate de către UAT- uri, Comuna
Nădrag urmând să preia  a autoutilitara de ridicat deşeuri marca DAF, model LF 55.220, cu



numărul de identificare-serie şasiu X2RAE55GF0L361930, număr înmatriculare TM14NWL,
evalut la valoarea de 64.600 lei. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre modificat conform propunerii d-lui. Biriescu. Proiectul modificat este
aprobat cu 9 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  achiziţionarea a 150 metri steri lemne de foc, necesare pentru încălzirea sediului nou
al primăriei, staţiei de tratare apă potabilă şi cantinei şcolii )  Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind executarea de lucrări de reparaţii ale unor trotuare de pe raza comunei
Nădrag, de către personalul din cadrul Primăriei Comunei Nădrag ) prin citirea proiectului de
hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 9 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind aprobarea acordării  de către  Primăria  Comunei  Nădrag a  diplomelor,
cupelor  şi  medaliilor  pentru  laureaţii  competiţiei  automobilistice  „  Cupa  României  la
Automobilism  VTM Timiş Nădrag 2018 ” ) prin citirea proiectului de hotarâre. D-na. Andrei
propune acordarea obiectelor în valoare de maxim 5.000 lei. Nemaifiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu suma propusă. Proiectul este adoptat cu 9
voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi ( Proiect
de hotătâre privind  privind acordarea de fonduri Bisericii  Ortodoxe din Nădrag,  necesare
executării a 3 uşi sculptate din lemn montate la clădirea bisericii ) prin citirea proiectului de
hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 9 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Crivina, necesare finalizării
lucrării de reparaţii începute la oficiul Parohial. ) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9
voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de reparaţii ale apărării de mal în zona str.
Liniştei nr. 6 ) prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind executarea de lucrări de reparaţii ale platformei betonate situate în curtea
Şcolii Generale din Crivina ) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9  al ordinii de zi ( Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  de  către  Consiliul  Local  al  Comunei  Nădrag  a
evenimentului sportiv Cicloturism la Nădrag 2019, destinat ciclismului de masă şi ciclismului
de  familie )  prin  citirea  proiectului  de  hotarâre.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  demolarea  construcţiilor  ce  adăposteau  cele  două  foraje  pentru  apă
potabilă neutilizate, din satul Crivina )  prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi
pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 11  al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind acceptarea  atribuirii cu titlu gratuit,  din partea Primăriei Orasului Recas,
Judeţul  Timiş  către  Consiliul  Local  al  Comunei  Nădrag  a  dreptului  de  folosinţă  a
autospecialei pentru stins incendii marca Magirus F 120 DFA, pentru o perioadă de 5 ani. )
prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii  preşedintele de şedinţă supune la  vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 12  al ordinii de zi -
Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:



              -Cererea d-nei. Obeadă Floarea prin care aduce la cunoştinţa Consiliului Local orarul
de funcţionare al SC Cafino International după cum urmează: Perioada Iunie – August, luni-
sâmbătă 0730 – 2200.  duminica 1000 – 1300, 1600 – 2200.    Perioada Septembrie – Mai luni-
sâmbătă 0730 – 2000.   duminica 1000 – 1300, 1600 – 2000.  Programul este supus la vot şi este
aprobat cu 9 voturi pentru.
             - Cererea d-nei. Corbescu Cosette prin care solicită cumpărarea locuinţei situată pe
str.  Liniştei  nr.  17  pe  care  o  deţine  în  chirie.  Primarul  informează  că  este  în  lucru
documentaţia privind clarificarea situaţiei juridice a imobilelor din acea categorie, urmând ca
după aceea să se promoveze un proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţelor către titularii
contractelor  de  închiriere.  Ca atare  propune includerea  cererii  pe  lista  cererilor  celorlalţi
chiriaşi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
             - Cererea d-lui. Serban Nicuşor prin care solicită aprobarea sumei necesare reparării
acoperişului garajului închiriat de la primăria Nădrag. Primarul propune ca lucrarea să fie
executată de chiriaş, urmând ca suma constând în valoarea materialelor, rezultată din actele
doveditoare să fie dedusă din taxa datorată de petent pentru închirierea garajului. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
              - Cererea d-nei Szeghedi Maria prin care solicită cumpărarea parcelei de teren din
str. Liniştei, alipită imobilului de domiciliu de pe strada Liniştei. Primarul informează că este
în lucru documentaţia topografică de corectare a suprafeţei imobilului, urmând ca ulterior
acesta să fie vândut prin licitaţie.
               - Cererea numiţilor Lădariu Cristian, Truşcă Florin şi Izgărean Larisa, Plunghean
Natalia şi Hladii Lică prin care solicită delimitarea unor locuri de parcare a autoturismelor
personale  în  zona  blocului  18  şi  închirierea  acelor  parcări  de  către  locatarii  blocului  .
Primarul propune să se  procedeze la delimitarea unor locuri de parcare  în zonă, urmând ca
după  aceea  să  fie  analizate  cererile  de  închierere  ale  locatarilor  blocului,  deţinători  de
autoturisme. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
                 - Cererea d-nei. Farkas Ana prin care solicită aprobarea cumpărării terenului
aferent casei a cărei proprietar este. Primarul propune aprobarea evaluării terenului de către
un expert evaluator, urmând ca după aceea să fie promovat un proiect de hotărâre pentru
vânzarea acestuia către proprietarii casei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9
voturi pentru.
                 - Cererea d-lui. Valuch Zoltan prin care solicită aprobare pentru amenajarea unei
copertine pentru loc de parcare, în faţa casei proprietate personală,  în vederea închirierii către
petent,  cerere  a  cărei  discutare  a  fost  amânată  în  şedinţa  din  data  de  21.12.2018  pentru
identificarea terenului de inginerul  cu urbanismul din cadrul primăriei,  identificare ce s-a
realizat. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea conform identificării de teren realizate.
Cererea este aprobată cu 9 voturi pentru.
               - Cererea d-nei. Plunghean Natalia prin care solicită acelaşi lucru ca şi petenţii din
aliniatul precedent. Preşedintele de şedinţă arată că modul de soluţionare a cererii este cel din
aliniatul precedent.     
             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi. 
            - dl. Ungur arată că imobilul în care a fost aprozarul din zona centrală ca şi clădirea
din  zona  varniţei,  care  nu  sunt  folosite  de  proprietari   sunt  utilizate  de  unii  locuitori  ai
comunei pentru a consuma băuturi alcoolice sau probabil şi alte substanţe interzise, tulburând
liniştea cetăţenilor ce locuiesc în zonă. Ca atare propune ca responsabilul cu urbanismul să
trimită proprietarilor clădirilor o notificare de remediere a aspectelor prezentate.
             Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                      Preşedinte de şedinţă 
 Ungur Vasile                                           Secretar 

Fuior Mărioara




