
                                                       PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 martie  2019

             Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei  Nădrag. Absentează dl. Schoner Emil. 
             Secretarul comunei Nădrag informează că este nevoie să fie ales un preşedinte de
şedinţă pentru următoarele 3 luni şi invită consilierii să facă propuneri. D-na. Andrei propune
ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni să fie dl. Biriescu Ioan. Propunerea este
supusă la vor şi este aprobată cu 10 voturi pentru.  
            Secretarul comunei informează că  preşedinte de sedinţă  este dl. Biriescu Ioan.
            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.

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

1. Proiect de hotărâre privind  evaluarea şi vânzarea prin licitaţie a parcelei  de teren
intravilan inscrisă in CF 401442 Nădrag, nr. top. 401422 cu suprafaţa de 1.355 mp.
siuat pe strada Cornet  din localitatea Nădrag.

2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de flori, arbori, arbusti ornamentali
şi  ornamente  pascale   ce  vor  fi  amplasate   în  parcurile,  rondourile  şi  locurile
amenajate  din comuna Nădrag; 

3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  execuţiei  de lucrări  de reparaţii  a  caroseriei
microbuzului Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare TM21PCN, din dotarea
Primăriei Nădrag.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 99 din
25.10.2017  privind dezmembrarea în două parcele  a unui teren intravilan situat  în
localitatea Nădrag, str. Padeş.

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 din Hotărârea
Consiliului  Local  Nădrag  nr.  29  din  26.10.2016 privind  aprobarea  înființării
Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare a comunei Nădrag, a organigramei
statului de funcţiuni și  formei de gestiune a serviciului.

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna
Nădrag  a unor terenuri   situate în comuna Nădrag, pe care a fost amplasată  calea
ferată a fostei persoane juridice  „Uzina Ciocanul Nădrag”.

7. Proiect  de hotărâre  privind  constatarea  schimbării  denumirii  proprietarului  a  două
terenuri extravilane proprietate a comunei Nădrag jud. Timiş.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii a două parcele de teren intravilan din
terenul    înscris  în  CF  400411  Nădrag  (  CF  vechi  576  Nădrag)   nr.  top.
1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1.

9. Prezentarea  raportului   anual  al  primarului  asupra  situaţiei  gestionării  bunurilor
aparţinând Comunei Nădrag pe  anul  2018. 

10 Prezentarea  raportului  anual  al  primarului  privind  starea  economică  socială  şi  de
mediu a Comunei Nădrag pe anul 2018.

11 Diverse.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi
pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind   evaluarea  şi  vânzarea  prin  licitaţie  a  parcelei  de  teren  intravilan  inscrisă  in  CF
401442  Nădrag,  nr.  top.  401422  cu  suprafaţa  de  1.355  mp.  siuat  pe  strada  Cornet   din
localitatea  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 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă de flori, arbori, arbusti ornamentali şi ornamente pascale  ce vor
fi amplasate  în parcurile, rondourile şi locurile amenajate  din comuna Nădrag )  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu
10 voturi pentru. 



             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  de  lucrări  de  reparaţii  a  caroseriei  microbuzului
Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare TM21PCN, din dotarea Primăriei Nădrag)
prin citirea  proiectului  de hotarâre.  Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă  supune la  vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind  modificarea Hotărârii  Consiliului  Local Nădrag nr. 99 din 25.10.2017
privind dezmembrarea în două parcele a unui teren intravilan situat în localitatea Nădrag, str.
Padeş) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local
Nădrag nr. 29 din 26.10.2016 privind aprobarea înființării Serviciului de alimentare cu apă si
de canalizare a comunei Nădrag, a organigramei statului de funcţiuni și  formei de gestiune a
serviciului)  prin  citirea  proiectului  de  hotarâre.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unor
terenuri  situate în comuna Nădrag, pe care a fost amplasată calea ferată a fostei persoane
juridice   „Uzina  Ciocanul  Nădrag”)  prin  citirea  proiectului  de  hotarâre.  Nefiind  discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
               Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  constatarea  schimbării  denumirii  proprietarului  a  două  terenuri
extravilane  proprietate  a  comunei  Nădrag jud.  Timiş)  prin citirea  proiectului  de hotarâre.
Nefiind discuţii  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.  Proiectul este
adoptat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea   dezlipirii  a  două  parcele  de  teren  intravilan  din   terenul
înscris în CF 400411 Nădrag ( CF vechi 576 Nădrag)  nr. top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1) prin
citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul primarului pentru  prezentarea raportului
anual asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând   Comunei Nădrag pe  anul  2018.
              Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul primarului pentru prezentarea raportului
anual al primarului privind starea economică socială şi de mediu a Comunei Nădrag pe anul
2018              
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi –
Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
            -Adresa nr. 346/13.03.2019 din partea PROFI Nădrag prin care se solicită schimbarea
orarului de funcţionare a magazinului din Nădrag după cum urmează : 

Luni – sâmbătă 8:00 - 22:00
Duminica : 8:00 – 18:00.
Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

           - Oferta Euronet Worldwide  privind amplasarea unui ATM in comuna Nădrag în
chimbul unei plăţi de 600 euro/lună. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o
şedinţă ulterioară, urmând a se identifica şi alte oferte şi a se studia legislaţia în domeniu.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
            - Solicitarea d-nei. Olariu Daniela, profesor de limba ebgleză la Liceul tehnologic
Nădrag, prin care solicită materiale( pensule pictură, vopsele, hârtie, vopsea lavabilă, tinci
etc.  –  conform listei  atasate)  pentru amenajarea  unui  spaţiu  educativ   pentru dezvoltarea
abilităţilor  artistice,  pentru  implementarea  proiectului  „Shapes  and  colours”  destinat  unui
număr de peste 20 de elevi. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 
            - Solicitarea Comisiei de Automobilism şi Karting Timiş prin care solicită aprobarea
organizării unei competiţii automobilistice în data de 13.07.2019. Solicitarea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.



             - Solicitarea d-nei. Nincu Viorica, domiciliată în Timişoara,  prin care solicită
închirierea spaţiului din zona blocului 6 pe care se află amplasat şopronul de lemne  ce l-a
cumpărat de la numitul Rusu Ioan. Dl. Primar propune amânarea discutării cererii după ce
petenta va avea domiciliul în comuna Nădrag. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Minea ) .
             - Dl. primar informează că la o întâlnire cu consiliile parohiale ale bisericii ortodoxe
din Nădrag, s-a solicitat ca din consiliul parohial să facă parte şi un consilier local şi ca atare
solicită desemnarea consilierilor. Dl. viceprimar propune ca reprezentantul Consiliului local
în consiliul parohial al bisericii ortodoxe din Nădrag să fie  d-na. Andrei Ioana iar la biserica
Crivina dl.  Biriescu Lazăr. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
             - Dl. primar informează că joi  28.03.2019 ora 17, 00 va avea loc o adunare
cetăţenească la cantina şcolii pentru discutarea problemelor legate de asigurările obligatorii
ale  locuinţelor  împotriva  dezastrelor  naturale  şi  probleme  legate  de  colectarea  deşeurilor
menajere de pe raza comunei. Primarul invită şi consilierii locali să participe la adunare.     
             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi. 
             Dl. Biriescu Ioan solcictă repararea mobilierului stradal din parcul rustic de la
intrarea în comună şi amenajarea unui grătar în parc.
             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 
 Biriescu Ioan                                           Secretar 

Fuior Mărioara
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