PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 iunie 2018
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.
Secretarul comunei Nădrag informează că este necesară alegerea unui preşedinte de
şedinţă, întrucât mandatul preşedintelui precedent a expirat. Dl. Biriescu Ioan propune ca
preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni pe dl. Schoner Emil. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Secretarul comunei informează că
preşedinte de sedinţă este dl. Schoner Emil.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Schoner Emil, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag pentru anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului extravilan
înscris în CF 401370 Nădrag, nr. cadastral 401370 situat în satul Crivina, com. Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind constatarea schimbării denumirii proprietarului a două
terenuri intravilane situate în comuna Nădrag jud. Timiş.
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna
Nădrag a unor imobile cu destinaţia de locuinţă şi a terenurilor aferente lor, situate în
comuna Nădrag, judeţul Timiş.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie a 3 parcele de teren situate
pe strada Cornet din com Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a
diplomelor, cupelor şi medaliilor pentru laureaţii competiţiei automobilistice „ VTM Timiş –
Nădrag 2018 ”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii reţelei de gaz metan la Centrul de
Informare Turistică Nădrag, şi achiziţionarea unei centrale termice.
8. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru
anul 2018) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind dezmembrarea în două parcele a terenului extravilan înscris în CF 401370 Nădrag, nr.
cadastral 401370 situat în satul Crivina, com. Nădrag) Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind constatarea schimbării denumirii proprietarului a două terenuri intravilane
situate în comuna Nădrag jud. Timiş) prin citirea proiectului de hotarare. 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 (Proiect de hotărâre
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unor imobile cu
destinaţia de locuinţă şi a terenurilor aferente lor, situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş).

Dl. Biriescu etse de părere ca locuinţele din coloniile de pe strada Poieni şi Haiduca să nu fie
scoase la vânzare întrucât sunt necorespunzătoare. Primarul arată că prin prezentul proiect de
hotărâre se intenţionează doar clarificarea situaţiei juridice a caselor, referitor la vânzarea lor
urmând să se discute ulterior. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie a 3 parcele de teren situate pe strada
Cornet din com Nădrag) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor,
cupelor şi medaliilor pentru laureaţii competiţiei automobilistice VTM Timiş – Nădrag 2018 )
prin citirea proiectului de hotarare. Primarul arată că organizatorii au solicitat suma de 8.000
lei. Dl. Biriescu I propune acordarea sumei de 6.000 lei. Propunerea d-lui. Biriescu este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre modificat. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea introducerii reţelei de gaz metan la Centrul de Informare
Turistică Nădrag, şi achiziţionarea unei centrale termice) prin citirea proiectului de hotarare.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi – Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Adresa din partea SC Profi Food Rom SRL prin care se aduce la cunoştinţă
programul magazinului din Nădrag, care este următorul: Luni-sâmbătă : 0700 – 2200.
Duminica 0800 – 1800. Programul este supus la vot şi este aprobat cu 11 voturi pentru.
- Cererea prof Rusu Ariadna din cadrul Liceului Traian Grozăvescu Nădrag prin care
solicită fonduri în valoare de 500 lei pentru organizarea unei excursii tematice pentru elevii
mebri ai atelierului „Minţi ascuţite mâini îndrăzneţe”. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Petruse Vasile prin care solicită cumpărarea unei parcele de teren din
faţa casei sale. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
urmând a se stabili cu exactitate situaţia juridică a terenului şi dacă acesta va fi concesionat
sau vândut. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Anghel Claudiu prin care solicită 4 saci de ciment şi o cupă de nisip
pentru repararea gardului din faţa casei proprietate a primăriei pe care o deţine în calitate de
chiriaş. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Ciurea Iulian Ovidiu prin care solicită cumpărarea terenului
proprietate a Primăriei Nădrag, pe care îl deţine în calitate de chiriaş pentru amenajarea unui
garaj. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară în vederea
identificarea cu exectitate a situaţiei juridice a terenului. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Nistor Emanuela prin care solicită repartizarea în chirie a unei
locuinţe proprietate a primăriei. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de
priorităţi.
- Cererea d-lui. Trică Marius prin care solicită materiale pentru repararea casei
proprietate a Primăriei pe care o deţine în calitate de chiriaş. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
-D-na. Georgescu solicită informaţii despre titlul în baza căruia este ocupat terenul
din faţa magazinului SC Romelia de această firmă şi solicită ca dacă terenul nu este închiriat
să se intre în legalitate şi să se încheie un contact de închiriere. Dl. viceprimar arată că nu este
de acord cu închirierea, având în vedere că se ocupă trotuarul din zonă. Dl. Biriescu arată că
ar terbui ca inginerul cu urbanismul din cadrul primăriei să verifice în teren situaţia de fapt.
- Viceprimarul arată că este necesar a se întreprinde demersuri pentru marcarea unor
treceri de pietoni în zona magazinului Profi.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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