PROCES VERBAL
încheiat azi 17 iunie 2009

Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local Nădrag.
Dl. Biriescu propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile. 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.
Dl. Ungur Vasile, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară 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 şi a listei de investiţii pentru anul 2009.
2. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a 4 proiecte de hotărâre şi
renumerotarea punctelor astfel:
2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag pentru
implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe,
achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi
moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul
Timiş”.
3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag pentru
implementarea proiectului „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului
Şcolar Traian Grozăvescu din comuna Nădrag judeţul Timiş ”.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de servicii de consultanţă şi
elaborare studii de specialitate pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi
comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate
conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru
întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” .
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren intravilan situat pe str. Ghioceilor.
6. Diverse
Preşedintele de şedinţă 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 şi a listei de
investiţii pentru anul 2009) prin citirea proiectului de hotărâre.
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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag pentru implementarea proiectului integrat
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente
destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje
pentru intreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de
hotărâre.
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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
acordul Consiliului Local al comunei Nădrag pentru implementarea proiectului „Consolidarea,
reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din comuna Nădrag
judeţul Timiş ”) prin citirea proiectului de hotărâre.
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
achiziţionarea directă fără licitaţie de servicii de consultanţă şi elaborare studii de specialitate pentru
implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe,
achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi
moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag,
judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre.
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
aprobarea dezlipirii unui teren intravilan situat pe str. Ghioceilor) prin citirea proiectului de
hotărâre.
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:
Dl. Vouciuc Vasile care este prezent la lucrările şedinţei doreşte să ştie de ce la şedinţa
precedentă a fost respinsă cererea formulată de soţia sa Vouciuc Ramona prin care solicită
trecerea celor două fiice ale sale pe contractul de închiriere a locuinţei pe o deţine fratele
său, al cărui curator este d-na. Vouciuc. Primarul arată că cererea a fost respinsă din cauza
faptului că dl. Vouciuc Vasile are o locuinţă proprietate personală în comuna Nădrag, iar
cele două fiice ale dumnealui, care sunt majore, au domiciliul la locuinţa proprietate
personală.
Cererea S.C. Technocer S.R.L. prin care solicită acordul pentru a efectua lucrări de cercetare
geologică în Perimetrul Jdioara, jud. Timiş aflat pe raza comunelor Nădrag şi Criciova.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru eliberarea acordului.
Cererea d-lui. Cireşan Nicolae prin care solicită angajarea ca asistent personal pentru
persoana cu handicap grav Cireşan Nicolae ( tatăl său). Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea Consiliului Parohial de la Biserica Ortodoxă Română Crivina de Jos prin care
solicită sprijin financiar şi material pentru înlocuirea acoperişului şi montarea unei centrale
termice. Primarul arată că dacă se aprobă alocarea unei sume, să se prevadă sume similare
pentru fiecare biserică de pe raza comunei Nădrag. Dl. Linginari propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, pentru a se putea face unele calcule estimative
privind suma necesară şi ordinea de prioritate a lucrărilor necesare a se efectua. Propunerea
d-lui Linginari este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-nei Dobrean Ana de a i se acorda un ajutor bănesc de urgenţă, pentru acoperirea
cheltuielilor pe care le va face pentru o intervenţie chirurgicală şi tratamentul ulterior pentru
fiica sale. Dl. Ungur arată că petenta are o situaţie materială foarte grea şi propune acordarea
unui ajutor bănesc în valoare de 1000 lei. Propunerea d-lui. Ungur este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-lui Muntean Ioan Dănuţ prin care solicită montarea pe cheltuiala proprie de
geamuri termopan la locuinţa pe care o deţine în chirie şi scăderea contravalorii geamurilor
din plata chiriei. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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Cererea d-lui Lădariu Constantin prin care solicită aprobare pentru construirea unui garaj pe
strada Tineretului în faţa blocurilor 11-15. Dl. viceprimar propune amânarea discutării
cererii într-o şedinţă ulterioară când se va solicita petentului să depună o documentaţie cu un
plan de situaţie prin care să precizeze exact locul de amplasare, dimensiunile, materialele
din care va fi construit şi alte eventuale date tehnice. Propunerea d-lui. viceprimar este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-lui. Şerban Petrică prin care solicită plata în sistem pauşal a apei potabile
consumate întrucât contorul său de apă este defect. Dl. primar arată că a trimis personalul de
la staţia de apă pentru a schimba contorul d-lui Şerban cu un contor nou care avea certificat
de verificare metrologică, dar dl. Şerban a refuzat montarea contorului nou. Preşedintele de
şedinţă supune cererea la vot. Cererea este respinsă cu 11 voturi contra.
Cererile depuse de Botiz Ana, Luntraşu Mihai şi Avădanei Nicolae prin care solicită
repartizarea de locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie incluse pe lista de
priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.
Dl. Linginari solicită ca din panourile de gard demontate din jurul parcului din Nădrag să se
amenajeze un gard în jurul locului de joacă pentru copii din Crivina.
Dl. Meglei propune ca dacă mai rămân panouri să se repare şi gardurile de la cimitirele din
Nădrag.
Dl. Linginari întreabă cum sunt înregistrate la primărie mopedele şi solicită atenţie la
înregistrarea lor deoarece are informaţii că au fost înregistrate şi mopede care au capacitatea
cilindrică mai mare de 50 cc. D-na Balaş Dorina, referentul care se ocupă de înregistrarea
mopedelor arată că acestea se înregistrează pe baza actelor din care reiese cilindreea, sau
dacă nu există acte pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a solicitanţilor în care se
specifică provenienţa şi cilindreea vehiculului.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Minea Vasile

Secretar
Fuior Mărioara
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