PROCES - VERBAL
Încheiat azi 14 aprilie 2020
Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 informează că este necesară alegerea unui preşedinte
de şedinţă pentru următoarele 3 luni. Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.
Ungur Vasile. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3
luni este dl. Ungur Vasile.
Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al
şedinţei anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Dl.Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară şi dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier în cadrul
Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-lui. Biriescu Ioan .
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului
Local al comunei Nădrag, al d-lui. Meglei Gheorghe.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de sprijin a persoanelor aflate în
izolare si a persoanelor/familiilor vulnerabile de pe raza comunei Nadrag pentru
prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2 în rândul populației, precum şi măsuri
pentru asigurarea serviciilor de utilităţi publice pe perioada stării de necesitate.
4. 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 “.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2020-2021.
6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr
cadastral nou, a unui teren intravilan din UAT Comuna Nădrag, cu suprafaţa de 1.788
mp. situat în satul Crivina, destinat construirii unei capele mortuare.
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr
cadastral nou, a unui teren intravilan din UAT Comuna Nădrag, cu suprafaţa de 125
mp. situat în Nădrag, str. Tineretului, destinat construirii unei capele mortuare.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se
înaintează Consiliului Local Nădrag spre adoptare, precum şi a Regulamentul propriu
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor
de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de Primarul Comunei Nădrag.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 2 terenuri
intravilane înscrise în CF 401407 Nădrag, nr. topografic 401407 şi CF 401410
Nădrag, nr. topografic 401410, situate în Nădrag str. Lunca nr.22 şi nr. 25.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 5 din
29.01.2020 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.
11. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 11 a unui
proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de flori, ce vor fi plantate în parcurile,
rondourile şi locurile amenajate din comuna Nădrag; iar punctul Diverse va fi punctul 12 al
ordinii de zi.

Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă modificarea
cu 10 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă
ordinea de zi modificată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind constatarea încetării mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei
Nădrag, al d-lui. Biriescu Ioan ) 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 validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nădrag, al
d-lui. Meglei Gheorghe ) 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 constată că mandatul de consilier local al d-lui. Meglei Gheorghe a
fost validat şi-l invită pe dl. Meglei să depună jurământul. Dl Meglei depune jurământul pe
constitiţie şi pe biblie şi-l semnează. Preşedintele de şedinţă informează că dl. Meglei îşi va
putea exercita dreptul de vot la următoarele proiecte de horărâre de pe ordinea de zi a şeinţei.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind stabilirea măsurilor de sprijin a persoanelor aflate în izolare si
a
persoanelor/familiilor vulnerabile de pe raza comunei Nadrag pentru prevenirea răspândirii
virusului SARS-Cov-2 în rândul populației, precum şi măsuri pentru asigurarea serviciilor
de utilităţi publice pe perioada stării de necesitate. ) 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 pune în discuţie punctul 4 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT
Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2020-2021 ) 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 pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral nou, a unui
teren intravilan din UAT Comuna Nădrag, cu suprafaţa de 1.788 mp. situat în satul Crivina,
destinat construirii unei capele mortuare ) 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 pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral nou, a unui
teren intravilan din UAT Comuna Nădrag, cu suprafaţa de 125 mp. situat în Nădrag, str.
Tineretului, destinat construirii unei capele mortuare. ) 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 pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului
Local Nădrag spre adoptare, precum şi a Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a
dispoziţiilor emise de Primarul Comunei Nădrag ) 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 pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 2 terenuri intravilane înscrise în
CF 401407 Nădrag, nr. topografic 401407 şi CF 401410 Nădrag, nr. topografic 401410,
situate în Nădrag str. Lunca nr.22 şi nr. 25) 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 pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 5 din 29.01.2020 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 hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă de flori, ce vor fi plantate în parcurile, rondourile şi
locurile amenajate din comuna Nădrag ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi
pentru şi
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri :
- Cererea depusă de CVD LEEDO MARKET SRL SC prin care solicită aprobarea
programului de funcţionare pentru punctul de lucru cu situat pe strada Tineretului, de
luni până sâmbăta între orele 8,30 – 16,00 şi 17,00-20,00 , iar duminica închis.
Cererea este supusă la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de Balaş Cristian Foto PFA prin care solicită aprobarea programului
de funcţionare pentru punctul de lucru cu situat pe strada Metalurgiştilor bl.6, sc. A,
ap.2, de luni până vineri între orele 8,30 – 16,00, sâmbăta între orele 08,30-13,00 , iar
duminica închis. Cererea este supusă la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Grecu Nicolae prin care solicită rezilierea contractului de închiriere a
terenului în suprafaţă de 45 mp., folosit ca grădină, situat în zona blocului 17. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Tudor Livius prin care solicită închirierea terenului în suprafaţă de 45
mp. folosit ca grădină, situat în zona blocului 17. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Orlitzki Sorin prin care solicită rezilierea contractului de închiriere a
apartamentului nr. 40 situat în blocul 24. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru. Viceprimarul propune ca apartamentul să fie repartizat d-nei.
Dobrean Andreea. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Galbenu Dinel prin care solicită 6 buc. coli tablă şi 9 m. ţeavă pt.
balustradă, în vederea realizării acoperişului şi balustradei la intrarea în subsolul
blocului 23, solicitantul declarând că va executa el lucrarea.
- Cererea d-lui. Lădariu Cristian prin care solicită închirierea unui teren de 23 mp.
situat pe strada Liniştei lîngă casa al cărei proprietar este, pentru gararea
autoturismului propriu.
- Cererea d-lui. Bobâlcă Constantin prin care solicită închirierea unui teren de 84 mp.
situat pe strada Liniştei lîngă casa al cărei proprietar este, pentru a-l folosi pentru
gararea autoturismului.
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.
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