PROCES VERBAL
încheiat azi 26 iulie 2011
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. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Linginari Puiu. 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. Linginari, 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 alocarea de numere cadastrale noi pentru unele
parcele de terenuri intravilane din localitatea Nădrag neînscrise în cartea funciară .
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei Nădrag în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş.
4. Proiect de hotărâre privind executarea unor lucrări de reparaţii la corpul de clădire
cu clasele V-VIII şi sala de sport de la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a autospecialei pentru
colectarea gunoiului cu capacitatea de 24 mc şi a buldoexcavatorului din dotarea
Primăriei comunei Nădrag.
6. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctele 6 a
unui proiect de hotărâre şi anume : 6. Proiect de hotărâre privind demontarea unor
echipamente de joacă pentru copii amplasate în parcul din centrul comunei. Ultimul
punct de pe ordinea de zi va fi punctul 7 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 alocarea de numere cadastrale 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. Dl. Minea propune scoaterea din proiectul de
hotărâre a terenului de la art.1 punctul 2, deoarece se pare că terenul ar fi înscris în CF,
urmând ca după efectuarea de verificări suplimentare, la o şedinţă viitoare să fie
promovat un alt proiect de hotărâre referitor la întabularea acelui teren.
Nemaifiind
discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat conform
propunerii d-lui. Minea. Proiectul de hotărâre modificat este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Nădrag în

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş) 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 executarea unor lucrări de reparaţii la corpul de clădire cu clasele V-VIII
şi sala de sport de la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui proiect. 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 evaluarea în vederea vânzării a autospecialei pentru colectarea gunoiului
cu capacitatea de 24 mc şi a buldoexcavatorului din dotarea 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 de hotărâre este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind demontarea unor echipamente de joacă pentru copii amplasate în parcul
din centrul comunei) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului
de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl.
Ungur întreabă dacă nu se mai pot repara obiectele, considerând că mai pot fi utilizate
potrivit scopului lor. Primarul arată că dacă ar fi reparate nu mai prezintă siguranţă în
exploatare. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Ungur ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese si cereri:
- adresa nr. 1947/19.07.2011 a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu prin care solicită
nominalizarea unui reprezentant al primăriei comunei Nădrag în comisia de examen
pentru ocuparea postului de contabil ½ normă. Primarul propune ca reprezentant să fie
d-na. Springer Ingrid, contabilul primăriei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
- adresa nr. 1089/15.07.2011 a referentului Balaş Dorina, prin care se arată că d-na Farkas
Carina Mihaela care are închiriată o locuinţă socială de la Primăria Nădrag în blocul nr.23
este şi proprietara unui apartament în municipiul Lugoj, aşa cum reiese din adresa nr.
43901/24.06.2011 a Primăriei Lugoj. Viceprimarul propune să se rezilieze contractul de
închiriere al d-nei. Farkas Carina Mihaela pentru apartamentul nr. 16 din blocul 23 iar
apartamentul să fie repartizat d-lui. Budin Cătălin. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Juşca arată că wc-urile de la piaţa Cornet sunt închise, cetăţenii neputând să le
utilizeze. Viceprimarul propune ca pentru a se asigura si paza si curăţenia acestora să fie
lăsată câte o cheie la magazinul AF Bagiu şi la AF Obeada, cu obligaţia ca în zilele de
piaţă ( sâmbăta ) wc-urile să fie deschise între orele 06 00 – 1200 . Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Dl. Juşca informează că toboganul din locul de
joacă de pe strada Cornet a fost lovit de un autobuz, iar pe şoferul autobuzului îl cunoaşte
şoferul care asigură naveta muncitorilor la Mondial Lugoj. Primarul solicită şefului

Postului de Poliţie Nădrag, care este prezent la şedinţă, să ia măsuri pentru identificarea
conducătorului auto care a deteriorat toboganul. Mai informează dl. Juşca că pe Aleea
Teiului în dreptul casei Oargă este spartă conducta de apă potabilă.
- dl. Linginari solicită ca la persoanele care au datorii la apă potabilă să le fie ridicat
contorul, să se sigileze conducta şi întreruptă furnizarea apei potabile până la achitarea
datoriei. Juristul informează că pentru a se efectua aceste operaţii trebuie respectate
procedurile legale privind accesul în incinta locuinţei.
- preşedintele de şedinţă acordă cuvântul d-lui. Cireşan Dinu pentru a-şi prezenta personal
o reclamaţie. Dl. Cireşan arată că deşi a mai adresat mai multe sesizări prin care a
reclamat că apa pluvială de pe drum şi de pe dealuri din Crivina se scurge pe proprietatea
sa ( curte şi grădină ) pe care o deteriorează, nu a fost luată nicio măsură. Ca atare atrage
atenţia că va proceda la închiderea şanţului ce permite scurgerea apei în grădina sa, ceea
ce va face ca apele să se scurgă pe drum şi să inunde mai multe proprietăţi vecine. Dl.
Ungur arată că trebuie să se formeze o comisie din membrii consiliului local şi cu
specialişti ai primăriei care să evalueze situaţia la faţa locului şi să identifice măsuri.
Primarul informează că viceprimarul se va ocupa direct de problema respectivă urmând
să ia legătura cu firmele din Nădrag pentru a procura un excavator necesar săpării unui
şanţ în care să se monteze o conductă ce va prelua apele care inundă la momentul actual
proprietatea d-lui. Cireşan. De asemenea arată că viceprimarul va ţine legătura cu dl.
Cireşan pentru a-l informa despre măsurile ce se vor lua.
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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