
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 14 iunie 2013

              
              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările  şedinţei  sunt prezenţi  toţi cei  11 membri ai Consiliului  Local al
comunei Nădrag.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru. 
              Secretara comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este d-na Jurconi
Ioana.

  D-na.  Jurconi,  preşedinte  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 aprobarea liniei de credit în valoare de 1.402.492,24 lei şi

garantarea acesteia,  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” finanţat
prin programul PNDR măsura 322. 

2. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag,  pentru anul 2013. 

3. Diverse.
              Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 3 a unui
proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de complexe de joacă pentru copii ce
se vor  amplasa  pe raza comunei  Nădrag.  Punctul  Diverse va deveni  punctul  nr.  4  al
ordinii de zi.
              Se supune la vot aprobarea modificării 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  aprobarea liniei  de credit în valoare de 1.402.492,24 lei şi garantarea
acesteia,  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” finanţat  prin programul PNDR măsura
322.)  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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind  rectificarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag,  pentru anul 2013) 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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea achiziţionării  de complexe de joacă pentru copii  ce se vor
amplasa pe raza comunei Nădrag.) 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 este adoptat cu 11 voturi pentru.



               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
             - Cererea d-lui. Breabăn Georgel privind închirierea unui şopron pentru lemne
situat în zona blocului 2,  şopron care a aparţinut d-lui. Popescu Ioan.. Preşedintele de
şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se stabili
cu exactitate situaţia juridică a şopronului şi a se solicita o declaraţie din partea d-lui
Popescu că renunţă la folosinţa şopronului. Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru. Dl. Breabăn nu a votat din motive de incompatibilitate.
              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl.  Lăzărescu  solicită  finalizarea  lucrărilor  la  reparaţia  canalizării  din  zona
blocului 19, prin acoperirea săpăturilor efectuate.

- dl. Linginari întreabă care este stadiul de aplicare al proiectului referitor la parcul
fotovoltaic din comuna Nădrag. Consilierul juridic informează că este întocmită
documentaţia  tehnică  şi  se  aşteaptă  deschiderea  unei  sesiuni  de  depunere  a
cererilor de finanţare.

- Dl.  Călin  solicită  amplasarea  de  semne  de  circulaţie  care  să  interzică  accesul
autovehiculelor în depozitul firmei din zona şcolii direct din stradă, pentru a se
proteja trotuarul proaspăt reparat.    

         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 
                 Jurconi Flavia Ioana                                               Secretar

                           Fuior Mărioara


