
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 10 august 2016

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează d-na. Andrei Ioana şi dl. Lăzărescu Răzvan.
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  9 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Biriescu
Ioan.  

  Dl. Biriescu, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
local al com Nadrag pe anul 2016 .

2. Proiect  de  hotărâre Privind  acordul  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  în
implementarea proiectului  „Modernizarea,  renovarea şi  dotarea căminului cultural
din  localitatea  Nădrag,  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş  ”  finanţat  prin  FEADR în
cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea
satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural.

3. Proiect  de  hotărâre privind  însuşirea  listei  privind  activităţile  culturale  şi  sociale
desfăşurate în perioada iulie 2015 – iulie 2016 la Căminul Cultural din Localitatea
Nădrag, comuna Nădrag.

4. Diverse.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru. 
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al com Nadrag pe
anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
Privind  acordul  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  în  implementarea  proiectului
„Modernizarea,  renovarea  şi  dotarea  căminului  cultural  din  localitatea  Nădrag,  comuna
Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin
măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii
asociate  cu protejarea patrimoniului cultural.)  prin citirea proiectului  de hotărâre.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 9 voturi pentru. 
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind însuşirea listei  privind activităţile  culturale şi sociale desfăşurate în perioada iulie
2015 – iulie 2016 la Căminul Cultural din Localitatea Nădrag, comuna Nădrag) prin citirea
proiectului de hotărâre. Viceprimarul întreabă dacă nu ar fi bine să se facă o benzinărie pe
acel teren. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
          -  Adresa SC Ecosal SRL prin care se solicită majorarea tarifelor pentru colectarea
deşeurilor menajere din comuna Nădrag, la 5.3 lei/pers. Primarul propune amânarea discutării
cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se cere de la Ecosal fundamentarea solicitării de
majorare a tarifului. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.



          - Adresa din partea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, prin care se aduce la
cunoștință obligativitatea autorităților publice locale de a prevedea în bugetele locale fonduri
pentru  protejarea  mormintelor  și  monumentelor  comemorative  de  război  situate  pe  raza
teritorială a comunei. 
          - Adresa  SC Autentic Media TV SRL prin care îşi prezintă grila de programe care se
adresează localităţilor din Tara Fagetului.
           - Solicitarea Bisericii Creştine Baptiste Betel Crivina prin care solicită prin care
solicită sprijin financiar în valoare ed 10.000 lei pentru construirea gardului împrejmuitor la
cimitirul baptist din Crivina. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
Primarul arată că la una dintre şedinţele următoare va fi promovat un proiect de hotărâre în
acest sens.
          -  Cererea d-lui. Costea Vasile prin care solicită închiderea balconului apartamentului
din  blocul  2,  apartament  al  cărui  proprietar  este.  Inspectorul  cu  urbanismul  din  cadrul
primăriei a informat că respectivul apartament nu are balcon, astfel încât nu poate fi închis un
balcon care nu există. 
          -  Cererea d-lui. Novota Vilhelm prin care solicită mutarea locului de joacă din curtea
blocului nr.4 de pe strada Oţelarilor  pe poiana din faţa creşei. Primarul arată că acel teren
este destinat parcelării în vederea construirii de case, astfel încât nu se poate amenaja un loc
de joacă pe acel teren .
         - Cererea d-lui. Breabăn Georgel prin care solicită să-i fie atribuit terenul cu suprafaţa
de 758 mp. aferent casei proprietate personală de pe strada Poieni nr. 3. Primarul propune să
fie demarate procedurile pentru evaluarea şi vânzarea terenului. Propunerea primarului este
supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
          - Cererea d-lui. Alestar Costache prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de
2350 mp. situat pe strada Cornet pe care îl foloseşte de mai mulţi ani ca grădină. Primarul
informează că terenul respectiv face parte din domeniul public al  comunei şi  nu poate fi
vândut, eventual poate fi închiriat sau concesionat. Cererea este supusă la vot şi este respinsă
cu 9 voturi împotrivă.
          - Cererea d-lui. Molnar Mihai prin care solicită aprobare pentru construirea unu gard
despărţitor între locuinţa sa de pe strada Cornet, pe care o deţine în calitate de chiriaş şi
locuinţa vecinului său. Primarul arată că ardul respectiv există deja. Cererea este supusă la
vot şi este respinsă cu 9 voturi împotrivă.         
          - Cererea d-lui Seico Beniamin prein care solicită amplasarea unei oglinzi retrovizoare
în zona podului de la intersecţia străzilor Cornet şi Splai Cornet. Primarul propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară urmând ca reprezentanţii primăriei şi ai poliţiei să
studieze necesitatea amplasării oglinzii.
           - Solicitarea mai multor locuitori de pe strada Tineretului de a fi curăţat canalul situat
în spatele caselor de pe respectiva stradă, canal care colectează apele pluviale de pe dealurile
din spatele caselor. Primarul arată că viceprimarul va verifica situaţia şi va propune măsuri în
consecinţă.  
           În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct. 
           Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                    Biriescu Ioan                                                    Secretar



                                                                                                            Fuior Mărioara


