
                                                       PROCES - VERBAL
Încheiat azi 16 aprilie 2019

             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 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   11 voturi pentru.

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2019. 

2. Proiect  de hotărâre  privind  achiziţionarea  directă  de obiecte  de mobilier  stradal si
echipamente de joacă ce vor fi  amplasate  în comuna Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Local al Comunei Nădrag, a
donaţiei din partea primăriei comunei Biled, Judeţul Timiş, constând în atribuirea cu
titlu gratuit a unei autospeciale marca Roman Diesel.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2019-2020.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  apartenenţei  la  domeniul  public  al  Comunei
Nădrag a bunul imobil  „Reţea nouă apă uzată ( canalizare, 7 staţii pompare şi staţie
epurare )  în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţ Timiş.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag
prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.

7. Proiect  de  hotătâre  privind  aprobarea   predării  în  administrarea  Serviciului  de
alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag a infrastructurii tehnico-edilitare
aferente acestui serviciu public.

8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 2 panouri cu geam termpoan pentru ce vor
fi amplasate la capela din cimitirul situat pe strada şcolii din Nădrag.

9. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea directă a unui contract de servicii pentru
paza pădurii aflate în patrimoniul UAT Comuna Nădrag  

10. Diverse                                                    
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru anul 2019) 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 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă de obiecte de mobilier stradal si echipamente de joacă ce vor fi
amplasate   în  comuna  Nădrag)   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  acceptarea de către Consiliul Local al Comunei Nădrag, a donaţiei din
partea primăriei comunei Biled, Judeţul Timiş, constând în atribuirea cu titlu gratuit a unei
autospeciale  marca  Roman  Diesel)  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 reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2019-2020 ) 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  însuşirea apartenenţei  la domeniul public al Comunei Nădrag a bunul



imobil  „Reţea nouă apă uzată ( canalizare, 7 staţii pompare şi staţie epurare )  în localitatea
Nădrag, comuna Nădrag, judeţ Timiş) 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 6  al ordinii de zi (
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al  comunei  Nădrag,  însuşit  de Consiliul  Local  al  comunei  Nădrag prin Hotărârea  nr.  8  /
25.01.2002.)  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 hotătâre privind aprobarea  predării în administrarea Serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare  a  Comunei  Nădrag  a  infrastructurii  tehnico-edilitare  aferente  acestui  serviciu
public ) 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 8  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea a 2 panouri cu geam termpoan pentru ce vor fi amplasate la
capela din cimitirul situat pe strada şcolii din Nădrag.)  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 9  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea directă a unui contract de servicii pentru paza pădurii aflate
în patrimoniul UAT Comuna Nădrag)  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 10 al ordinii de zi –
Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Referat din partea referentului cu probleme impozite – taxe prin care informează că
locuinţa situată la adresa bl.13, ap. 312 este liber şi poate fi repartizat spre închiriere

- Cererea SC CVD LEEDO SRL prin care solicită închirierea terenului pe care se afla
situat magazinul din faţa blocului 8 str. Tineretului, la închirierea căruia renunta d-na
Luminosu Lucia prin cererea anexata la prezenta cerere ce se discuta. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Solicitarea depusă de un grup de cetăţeni domiciliat pe strada Şcolii prin care solicită
repararea canalului pentru colectarea apelor pluviale de pe respectiva stradă. Primarul
arată că se vor înlocui tuburile de beton deteriorate cu altele noi.  

             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi. 
            - dl. Biriescu Ioan informează că un grup de cetăţeni domiciliaţi în blocul 18 solicită
extinderea spaţiului de parcare ce poate fi închiriat.  Primarul arată că se vor amenaja noi
locuri de parcare in funcţie de terenul liber existent.
            - dl. Ungur informează că pe unele străzi ( Cornet, Padeş, Izvodea etc. ) lipsesc
coşurile de gunoi stradale şi consideră că ar fi necesară amplasarea unora noi.
             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 
 Biriescu Ioan                                           Secretar 

Fuior Mărioara


