
                                                     PROCES - VERBAL
Încheiat azi 19 noiembrie 2019

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre  cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei  Nădrag. Absentează motivat dl. Biriescu Lazăr.
             Secretarul comunei informează că preşedinte de şedinţă este dl. Balaş Traian. 
             Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.

 Dl.Balaş, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării  prelungirii  Scrisorii de garanţie nr.
503/ 30.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de  380.000,00 lei în vederea
garantării  obligaţiilor  de  plată  a  avansului  de   380.000,00    lei  din  fonduri
nerambursabile,  pentru  implementarea  proiectului  „  Modernizarea,  renovarea  şi
dotarea Căminului Cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ”
finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 “.

2. Proiect de hotătâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local.
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organizării  Festivalului  ceaunului  nădrăgean

ediţia 2019.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  concursului de decoraţiuni pentru

sărbătorile de iarnă „Cea mai împodobită casă” ediţia 2019.
5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  directe  a  2  terenuri  intravilane  din

domeniul prival al Comunei Nădrag, către proprietarii caselor de care aparţin acele
terenuri.

6. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  participării  Consiliului  Local  al  Comunei
Nădrag la  organizarea,  în  colaborare  cu  Clubul  Bănăţean  de Turism Timişoara,  a
concursului de ciclism montan  Cupa CBT Nădrag Ediţia IV ( 2020 ) în zona comunei
Nădrag.  

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  contract  de  concesiune  a
terenului aferent construcţiei Tabăra Nădrag, teren ce constituie curtea taberei. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Liceul Tehnologic Nădrag a
unei excursii tematice pentru elevii liceului.

9. Diverse       
           Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu  10 voturi pentru.  
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  solicitării  prelungirii  Scrisorii  de  garanţie  nr.  503/  30.08.2017  de  la
FNGCIMM SA IFN în valoare de  380.000,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a
avansului de  380.000,00   lei din fonduri nerambursabile, pentru implementarea proiectului „
Modernizarea,  renovarea  şi  dotarea  Căminului  Cultural  din  localitatea  Crivina,  comuna
Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 “)
prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotătâre
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 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  organizării  Festivalului  ceaunului  nădrăgean  ediţia  2019.)  prin  citirea
proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea organizării concursului de decoraţiuni pentru sărbătorile de iarnă „Cea mai
împodobită  casă”  ediţia  2019.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.   Nefiind  discuţii,



preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi
pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării directe a 2 terenuri intravilane din domeniul prival al Comunei
Nădrag, către proprietarii caselor de care aparţin acele terenuri.)  prin citirea proiectului de
hotărâre.   Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind   aprobarea  participării  Consiliului  Local  al  Comunei  Nădrag  la  organizarea,  în
colaborare cu Clubul Bănăţean de Turism Timişoara, a concursului de ciclism montan  Cupa
CBT Nădrag Ediţia IV ( 2020 ) în zona comunei Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii,  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
aprobat cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  încheierii  unui  contract  de  concesiune  a  terenului  aferent  construcţiei
Tabăra Nădrag, teren ce constituie curtea taberei) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind
discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu
10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea organizării  de către  Liceul  Tehnologic Nădrag a unei  excursii  tematice
pentru elevii liceului)  prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi Diverse prin citirea
următoarelor adrese şi cereri:
             -Referatul depus de referentul cu probleme de impozite şi taxe prin care informează
că locuinţa situată la adresa Oţelarilor, bl. 4, ap.6 este liberă şi poate fi închiriată.
             -Cererea d-lui. Paşca Florin prin care solicită închirierea locuinţei situată la adresa
str. Oţelarilor bl.4, ac.B, ap. 6. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
             -Cererea depusă de Darie Aldrin prin care solicită cumpărarea terenului cu suprafaţa
de 343 mp. situat pe str.  Oţelarilor  nr. 27, teren pe care-l  deţine în concesiune.  Primarul
propune  demararea  procedurilor  legale  privind  evaluarea  în  vederea  vânzării  a  terenului
respectiv. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 
             -Cererea d-lui. Panţuroiu Tibi, persoană cu handicap prin care solicită închirierea
unui teren situat în zona blocului 15, unde are domiciliul,  pentru amenajarea unui loc de
parcare acoperit destinat unui moped de care se ajută pentru deplasare. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
             -Cererea d-lui. Butnariu Sorin,  prin care solicită închirierea unui teren de 16 mp.
situat în zona blocului 17, unde are domiciliul, pentru amenajarea unui loc de parcare acoperit
destinat  autoturismului  personal.  Cererea  este  supusă  la  vot  şi  este  aprobată  cu  9  voturi
pentru. Dl. Butnaru  nu a votat, din motive de conflict de interese.
             - Cererea d-nei. Cohut Alina,  prin care solicită închirierea unui teren de 16 mp. situat
în  zona blocului  14,  unde are domiciliul,  pentru amenajarea unui loc de parcare acoperit
destinat  autoturismului  personal.  Cererea este supusă la  vot şi  este aprobată cu 10 voturi
pentru.
             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 
 Balaş Traian                                                      Secretar 

Fuior Mărioara


