PROCES VERBAL
încheiat azi 29 iunie 2010
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 d-na. Dobra Lucia. Propunerea este
supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
Consilierul juridic supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
D-na Dobra, 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 accesarea de fonduri nerambursabile prin FEADR Măsura 313 – acordate pentru încurajarea activităţilor turistice.
2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de contracte servicii
pentru consultanţă şi elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului
„Înfiinţare centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de
turismul rural în comuna Nădrag judeţul Timiş”
3. Proiect de hotărâre privind deplasarea cu microbuzul din dotarea Primăriei Nădrag, a
elevilor din cadrul Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag pentru participarea la
olimpiade şi alte concursuri şcolare sau din agenda culturală a Primăriei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi scoaterii din uz a
unor obiecte de inventar din inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii unor arbori situaţi pe cursul de apă
Nădrăgel.
6. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie
lucrări pentru lucrarea „Tăiere arbori situaţi pe cursul de apă Nădrăgel”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga
Nădrăgeană” în anul 2010.
8. Diverse.
Primarul propune modificarea şi completarea ordinii de zi prin introducerea la punctul
8 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de folosinţă gratuită în
favoarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, asupra unei parcele de teren
în suprafaţă de 225 mp. aflat în proprietatea privată a Comunei Nădrag, în vederea construirii
unui turn de comunicaţii. Punctul diverse va deveni punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.
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 accesarea de fonduri nerambursabile prin FEADR - Măsura 313 – acordate pentru
încurajarea activităţilor turistice) 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 achiziţionarea directă fără licitaţie de contracte servicii pentru consultanţă şi elaborare
studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului „Înfiinţare centru local de informare
turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nădrag judeţul Timiş”)
prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
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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 de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind deplasarea cu microbuzul din dotarea Primăriei Nădrag, a elevilor din cadrul Grupului
Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag pentru participarea la olimpiade şi alte concursuri şcolare
sau din agenda culturală a Primăriei Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl Ungur solicită
completarea proiectului de hotărâre care va trebui să specifice că dacă este necesară
deplasarea unui număr de până la 4 elevi, deplasarea se va face cu autoturismul din dotarea
primăriei. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
completat conform propunerii d-lui Ungur. 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 aprobarea casării unor mijloace fixe şi scoaterii din uz a unor obiecte de inventar din
inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi
a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari
propune ca din comisia de inventariere numită de grupul şcolar să facă parte şi doi
reprezentanţi ai consiliului local . Primarul propune ca reprezentanţi pe d-nii consilieri.
Linginari şi Minea. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre modificat cu propunerile d-lui Linginari şi d-lui primar. 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 tăierii unor arbori situaţi pe cursul de apă Nădrăgel.) prin citirea proiectului
de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Meglei arată
că este necesar ca lemnele să se taie cât mai repede pentru a se evita ca pe timpul iernii în
centralele termice ale şcolii şi ale primăriei să se ardă lemne ude. Nemaifiind 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 încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări pentru lucrarea
„Tăiere arbori situaţi pe cursul de apă Nădrăgel”) 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 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădrăgeană” în 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 de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea constituirii unui drept de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, asupra unei parcele de teren în suprafaţă de 225 mp.
aflat în proprietatea privată a Comunei Nădrag, în vederea construirii unui turn de
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comunicaţii) 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 in discuţie punctul 9 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri:
- Cererea d-nei . Mirea Gabriela prin care solicită aprobarea angajării fiului său
Mirea Alexandru ca asistent personal pentru persoana cu handicap Homeg
Mariea, mama petentei. Primarul propune respingerea cererii arătând că din lipsă
de fonduri s-ar putea produce mari întârzieri în plata salariilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap. Primarul o informează pe d-na Mirea, care
este prezentă la lucrările şedinţei, că în conformitate cu prevederile legale
persoana cu handicap poate opta pentru plata unei indemnizaţii ( egală cu salariul
asistentului personal ) în loc de angajarea unui asistent personal, indemnizaţie pe
care o va primi personal. D-na Mirea arată că este de acord să-şi retragă cererea
de angajare a unui asistent personal pentru mama sa, urmând să intreprindă
demersuri pentru ca mama sa să solicite indemnizaţie cuvenită persoanelor cu
handicap grav, prevăzută de legislaţia în domeniu.
- Cererea depusă de firma SC RENEWABLES INVEST SRL, prin care solicită un
aviz de principiu necesar pentru realizarea investiţiei centrală hidroelectrică de
mică putere ( chemp ) Nădrag. Primarul arată că firma doreşte construirea mai
multor hidrocentrale, lucru ce ar putea fi benefic pentru comuna Nădrag având în
vedere că s-ar putea crea locuri de muncă pentru localnici şi ar putea fi livrat
curent mai ieftin sau poate chiar gratis pentru utilităţile publice ale comunei
Nădrag.
- Cererea d-nei. Drăgoi Daniela administrator al firmei SC Andocenter SRL prin
care solicită aprobarea închiderii punctului de lucru de la adresa Nădrag, Piaţa
Parc nr. 13. începând cu data de 01.05.2010. Primarul propune aprobarea cererii
şi rezilierea contractului de închiriere. Propunerea primarului este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-nei. Lăbonţu Cerasela Sandrina prin care solicită locuinţă având în
vedere că soţul a alungat-o din locuinţă împreună cu fiul ei minor. Primarul
propune repartizarea locuinţei din Splaiul Ştrandului nr. 6 care a fost ocupată
până la deces de către Condoiu Stanca. Propunerea primarului este aprobată cu 11
voturi pentru
- Cererea d-nei Botiz Ana prin care solictă să i se repartizeze o locuinţă formată din
o cameră şi un şopron de lemne în str. Haiduca nr.1. Cererea este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-lui Mihalache Samuel Daniel prin care solicită repartizarea unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de
priorităţi. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
Dl. Linginari ridică următoarele probleme:
- cere respectarea programului de funcţionare a terenului de sport din centrul
comunei. Primarul propune ca dl. Linginari să se ocupe de asigurarea respectării
programului. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
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-

solicită să se remedieze eroarea de calcul produsă în statul de plată a
indemnizaţiilor consilierilor aferente lunii mai 2010. Primarul arată că eroarea a
fost remediată şi se vor plăti diferenţele în cursul lunii iulie 2010.
- solicită urgentarea remedierii apărărilor de mal din centrul comunei, care sunt
deteriorate. Primarul arată că au fost pe teren reprezentanţii Apelor Române care
au propus o colaborare cu primăria Nădrag pentru repararea apărărilor de mal
distruse.
Dl. Jurj arată că în satul Crivina conducta de apă potabilă este spartă în dreptul casei
cu nr.7.
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
Dobra Lucia

Secretar
Fuior Mărioara
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