PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 iunie 2015
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.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Minea
Vasile.
Dl. Minea, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Discutarea listei de repartizare spre închiriere a locuinţelor proprietate a UAT
Comuna Nădrag componente ale blocului situat la adresa Nădrag, str. Grădiniţei, bl.
24, jud Timiş.
2. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Consilul Local
Nădrag, a unor dotări şi echipamente tehnice necesare organizării tradiţionalului eveniment
cultural „Zilele Padeşului” ediţia 2015 în comuna Nădrag.
Punctul 2. Discutarea listei de repartizare spre închiriere a locuinţelor proprietate a
UAT Comuna Nădrag componente ale blocului situat la adresa Nădrag, str. Grădiniţei, bl. 24,
jud Timiş.
Punctul 3 . Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă
cu 11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă 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 închirierii de către Consilul Local Nădrag, a unor dotări şi echipamente
tehnice necesare organizării tradiţionalului eveniment cultural „Zilele Padeşului” ediţia 2015
în comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de
specialitate. 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 ( Discutarea listei de
repartizare spre închiriere a locuinţelor proprietate a UAT Comuna Nădrag componente ale
blocului situat la adresa Nădrag, str. Grădiniţei, bl. 24, jud Timiş) prin prezentarea
punctajului calculat pentru cererea fiecărui solicitant şi indicarea tipului de locuinţă
( garsonieră sau apartament din totalul de 42 locuinţe) propusă spre repartizare. Punctajul
obţinut şi tipul de locuinţă sunt supuse la vot individual pentru fiecare cerere şi sunt aprobate
fiecare cu câte 11 voturi pentru, mai puţin cererea d-lui Minea Ionel care este aprobată cu 10
voturi pentru, preşedintele de şedinţă, Minea Vasile, nevotând la aceasta cerere din motive de
conflict de interese. Pentru stabilirea cu exactitate a locuinţei pe care o va ocupa fiecare dintre
solicitanţii aprobaţi anterior, se procedează la tragerea la sorţi efectuată în prezenţa tuturor
solicitanţilor sau reprezentanţilor lor. Mai întâi se repartizează prin tragere la sorţi
garsonierele. Fiecare beneficiar de garsonieră extrage din urnă un bilet pe care este trecut
numărul garsonierei ce urmează a i se repartiza. Urmează apoi repartizarea prin tragere la
sorţi a apartamentelor. Fiecare beneficiar de apartament extrage din urnă un bilet pe care este
trecut numărul apartamentului ce urmează a i se repartiza. Preşedintele de şedinţă prezintă
apoi lista finală de repartizare a celor 42 de locuinţe din blocul situat la adresa Nădrag str.
Grădiniţei bl.24.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-. Cererea d-lui. Popa Popa Marian Alexandru prin care solicită repartizarea
locuinţei situate la adresa str. Tineretului bl. 16 sc.B ap. 18 ( locuinţă la care a renunţat fostul
chiriaş Ionescu Gabriel ). Preşedintele de şedinţă prezintă şi cererea de renunţare a d-lui.
Ionescu Gabriel precum şi referatul d-nei. Balaş Dorina prin care arată că apartamentul este
liber şi poate fi închiriat. Se supune la vot cererea d-lui. Popa Marian şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-lui. Meglei Adrian Narcis prin care solicită 20 de saci de ciment pentru
repararea zidului de sprijin a malului pârâului din zona casei sale de pe strada Metalurgiştilor.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
-. dl. Linginari întreabă când se va începe demolarea coloniei situată pe strada
Şcolii. Primarul informează că inspectorul cu probleme de urbanism lucrează la întocmirea
autorizaţiei de desfiinţare, urmând ca apoi să se treacă la demolare.
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.
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