
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 ianuarie 2020

            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 general al comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă  este dl. Lăzărescu
Răzvan.
             Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al
şedinţei anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

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

1. Proiect de hotărâre  aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate  al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice  pentru anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui acord de colaborare cu ACOR
Timiş, privind executarea  activităţilor specifice în domeniul de urbanism în scopul
realizării  atribuţiilor stabilite prin lege în sarcina autorităţilor administraţiei publice
locale în acest domeniu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce
vor  fi  efectuate  în  cursul  anului  2020  în  comuna  Nădrag  de  către  persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Strategiei  anuale de achiziţii  publice a UAT
Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii terenului intravilan înscris în
CF 401407 Nădrag,  nr.  topografic 401407, situat în Nădrag str.  Lunca nr.22 ,  în
vederea vânzării acestui teren.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Consiliul Local al Comunei
Nădrag, judeţul Timiş a Cererii privind trecerea din domeniul public al Statului în
domeniul  public  al  Unităţii  Administrativ  Teritoriale  Comuna  Nădrag a  drumului
comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul, prin hotărâre a Guvernului. 

7. 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
aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate  al primarului
comunei Nădrag şi serviciilor publice  pentru anul 2020 ) 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 de şedinţă pune în discuţie punctul 2  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind   aprobarea  încheierii  unui  acord  de  colaborare  cu  ACOR Timiş,  privind
executarea  activităţilor specifice în domeniul de urbanism în scopul realizării  atribuţiilor
stabilite prin lege în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu ) prin
citirea proiectului de hotarâre. 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 aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în
cursul anului 2020 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii
nr.  416/2001 privind venitul  minim garantat )  prin citirea proiectului  de hotarâre.  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 4  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi a
Planului anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2020 ) prin citirea proiectului de hotarâre.
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 5  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  valorii  terenului  intravilan  înscris  în  CF  401407
Nădrag,  nr. topografic 401407, situat în Nădrag str. Lunca nr.22 , în vederea vânzării acestui
teren  )  prin  citirea  proiectului  de  hotarâre.  Primarul  comunei,   propune  completarea
proiectului de hotărâre prin introducerea actualizării valorii şi pentru  terenul intravilan înscris
în  CF 401410 Nădrag, nr.  topografic 401410 .  Nemaifiind discuţii  preşedintele de şedinţă
supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  modificat  conform  propunerii  primarulu  .  Proiectul
modificat 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 depunerii de către Consiliul Local al Comunei Nădrag, judeţul
Timiş a Cererii privind trecerea din domeniul public al Statului în domeniul public al Unităţii
Administrativ  Teritoriale  Comuna Nădrag a  drumului  comunal  DC 140 Nădrag – Cabana
Căpriorul, prin hotărâre a Guvernului) prin citirea proiectului de hotarâre.  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 7 al ordinii de zi – Diverse,
prin citirea următoarelor cereri şi adrese:
          -Solicitarea Bisericii Baptiste din Nădrag, privind alocarea de fonduri în valoare de
10.000 lei   necesare achiziţionării  de scaune pentru sala bisericii.  Primarul propune ca în
urma  acordului  de  principiu  al  consilierilor,  într-o  şedinţă  ulterioară  să  fie  promovat  un
proiect de hotărâre privind alocarea sumei.
          -Cererea d-lui. Maiornik Marian prin care solicită închirierea  unui teren cu suprafaţa
de 50 mp. grădină în vecinătatea locuinţei pe care o deţine în chirie pe strada Liniştei. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
           - Cererea depusă de Chivu Roxana Gabriela prin care solicită închirierea unei locuinţe
din  patrimoniul  primăriei.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  includerea  cererii  pe  lista  de
priorităţi. 
          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.

                Preşedinte de şedinţă
                  Lăzărescu Răzvan                                                          Secretar general

Fuior Mărioara


