
 

                                                        

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 10 decembrie 2020 

 

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre   cei 11 membri  ai Consiliului Local al 

comunei  Nădrag. Un loc de consilier este vacant. Absentează motivat dl. Ungur Vasile. 

              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   9 voturi pentru. 

             Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari Puiu 

Ioan. 

 Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă 

citire ordinii de zi, care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Comunei Nădrag pentru anul 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local. 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna 

Nădrag a terenului intravilan înscris în CF 400247 Nădrag, nr. topografic 400247, situat 

în Nădrag strada Piaţa Parc.  

4. Diverse. 

            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin eliminarea  proiectului de hotărâre de 

la punctul 1, arătând că nu au fost primite toate sumele de la DGFP Timiş şi propue 

renumeroratea în consecinţă a punctelor rămase. 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă modificarea 

cu 9 voturi pentru.  

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă ordinea de zi  

cu  9 voturi pentru.                                                    

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local ) prin citirea proiectului de 

hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul 

este aprobat cu 9 voturi pentru.   

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a terenului intravilan 

înscris în CF 400247 Nădrag, nr. topografic 400247, situat în Nădrag strada Piaţa Parc ) prin 

citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 

de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.       

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

            Primarul propune ca în vederea unei mai bune cunoaşteri a problemelor cetăţenilor şi a 

îmbunătăţirii comunicării cu cetăţenii, să se stabilească străzile sau zonele din comună de care 

răspunde fiecare consilier, fără ca această arondare să fie restrictivă, astfel: 

Ionele Ionuţ  - satul Crivina. 

Neag Cristian  – str. Lunca, str.Poieni, str. Haiduca, str. Ghioceilor. 

Peţa Raluca - bl. 11,16, str.Tineretului, Nuferilor, Grădiniţei şi str.Oţelarilor 

Georgescu Eugenia – str. Metalurgiştilor, bl. 2,3,8,10. 

Ungur Vasile -  str. Izvodea, str.Izvorului, str.Fagului. 

Andrei Ioana  - bl. 17,22, str. Teiului, str.Piaţa Centrală. 

Lăzărescu Răzvan  – str. Şcolii, str. Turnătoriei bl. 13,18,19,20,21. 

Surd Nicolae – str. Padeş, Splaiul Ştrandului. 

Schoner Emil – str. Nucilor, str.Liniştei, str. Bretoane. 

Balaş Cristian – str, Cornet, splaiul Cornet, str. Bradului, str. Alunului. 

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.   

D-na. consilier Peţa arată că doreşte ca indemnizatia care i se cuvine în calitate de 

consilier să o doneze pentru a fi folosită pentru ajutorarea unor persoane aflate în stare de 



necesitate din comună. Primarul mulţumeşte d-nei. consilier şi o roagă ca împreună cu 

asistentul social al primăriei să stabilească nominal beneficiarii pe care-i consideră eligibili. 

Dl Ionele întreabă dacă alaiurile tradiţionale de colindători din comună pot colinda la 

aceste sărbători de crăciun, având în vedere pandemia de COVID. Primarul arată că ţinând cont 

de măsurile impuse de pandemie este necesar a fi evitate astfel de manifestări care implică 

aglomerări de persoane. 

Dl. Surd arată că există locuitori de pe strada Padeş care întreabă ce demersuri sunt 

necesare pentru racordarea la reţeaua de gaz metan a comunei. Preşedintele de şedinţă arată că 

este necesar ca doritorii să depună la primărie cereri de racordare însoţite de extrase CF ale 

locuinţelor, întrucât primăria întreprinde demersuri pentru extinderea reţelei de gaz metan în 

comună.         

            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă 

declară închisă şedinţa extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag.  

 

                  

 

 

                      Preşedinte de şedinţă  

                      Linginari Puiu Ioan                                       Secretar general  

Fuior Mărioara 


