
 

                                                        

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 17 iulie 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. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. 

Linginari. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

             Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni 

este dl. Linginari Puiu Ioan. 

             Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru. 

 Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă 

citire ordinii de zi, care este următoarea: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2020. 

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Comuna Nădrag la Programul 

privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul 

„Modernizare iluminat public stradal în comuna Nădrag, sat Nădrag, judeţul Timis prin 

Programul A.F.M: privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei 

în infrastructura de iluminat public”. 

            3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Aparatului de specialitate  al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice. 

            4. Proiect de hotărâre privind demolarea pasarelei pietonale situate pe strada Tineretului 

din localitatea Nădrag. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Acord de parteneriat între UAT  

Comuna  Criciova, UAT  Comuna Nădrag şi UAT  Comuna Sacu în vederea implementării 

proiectului :  ” Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Criciova , județul Timiș, 

comuna Nădrag, județul Timiș și comuna Sacu , județul Caraș-Severin cu localitățile 

aparținătoare acestora ”.  

            6 . Diverse 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  11 

voturi pentru.                                                    

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag  

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 pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea participării UAT Comuna Nădrag la Programul privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Modernizare iluminat public 

stradal în comuna Nădrag, sat Nădrag, judeţul Timis prin Programul A.F.M: privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”) 

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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate  al 

primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice. ) 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 demolarea pasarelei pietonale situate pe strada Tineretului din localitatea 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 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea întocmirii unui Acord de parteneriat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  

Comuna Nădrag şi UAT  Comuna Sacu în vederea implementării proiectului :  ” Înființare rețea 

de distribuție gaze naturale în comuna Criciova , județul Timiș, comuna Nădrag, județul Timiș 

și comuna Sacu , județul Caraș-Severin cu localitățile aparținătoare acestora ” ) 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 Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi cereri : 

            - Cererea d-lui. Buzan Octavian, prin care solicită un ajutor financiar pentru tratamentul 

medical al fiicei lui. Viceprimarul propune aprobarea cererii urmând ca mărimea sumei să fie 

stabilită după identificarea fondurilor de către primar si contabil. Propunerea este supusă la vot 

şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

            - Cererea d-nei. Anghel Ana prin care solicită repartizarea de 15 saci de ciment  pentru 

repararea locuinţei proprietate a primăriei pe care o deţine în chirie. Cererea este supusă la vot 

şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

             - Cererea d-nei. Borz Simona Antonia prin care solicită materiale pentru repararea 

locuinţei proprietate a primăriei pe care o deţine în chirie. Preşedintele de şedinţă propune 

aprobarea efectuării reparaţiilor necesare de către chiriaş, urmând ca după prezentarea 

documentelor justificative cu valoarea materialelor utillizate, suma respectivă să fie scăzută din 

taxa de închiriere a apartamentului ce trebuie achitată de chiriaş. Propunerea este supusă la vot 

şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

              - Cererea d-nei. Lazăr Denisa prin care solicită închirierea încăperii destinată 

portarului, situată în blocul 24 parter, care a fost folosită de persoana cu handicap Popa 

Alexandra şi la care aceasta a renunţat. Viceprimarul propune ca respectiva încăpere să nu mai 

fie închiriată ci să fie la dispoziţia persoanei ce operează centrala termică a blocului. 

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

              - Cererea d-lui. Muscaliuc Titus prin care solicită materiale ( 2 saci ciment, 5 saci var, 

10 saci nisip şi ţigle ) pentru reparaţia tavanului apartamentului pe care-l deţine în chirie de la 

Primăria Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  

              - Cererea d-lui Stroescu Adrian Cristian prin care solicită montarea unui indicator 

pentru limitarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe strada Şcolii. Preşedintele de şedinţă 

propune montarea a 2 semne de limitare a vitezei la 30 km/h pe strada Şcolii şi pe strada 

Tineretului. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.    

              - Cererea d-nei Biriescu Erna prin care solicită amenajarea unei apărări de mal pe 

strada Metalurgiştilor 22 şi consilidarea podului din zonă, precum şi deschiderea drumului de 

acces şi prelungirea conductei de apă potabilă până la acel imobil ce aparţine petentei. Primarul 

propune ca pentru apărarea de mal să se  transmită o adresă la Apele Romane care au o lucrare 

în derulare pe tot teritoriul comunei. Referitor la deschiderea drumului de acces şi consolidarea 

podului urmează să fie verificată situaţia juridică a terenului şi situaţia concretă de fapt de la 

faţa locului pentru a se identifică soluţii concrete. Propunerea primarului este supusă la vot şi 

este aporbată cu 11 voturi pentru. 

              - Cererea d-nei Bâţu Lelica care solicită un ajutor financiar pentru remedierea 

pagubelor suferite în urma unui incendiu produs în apartamentul proprietate privată situat pe 

str. Aleea Teiului bl.17, sc.B, et.2, ap.9. Viceprimarul propune acordarea sumei de 1.500 lei. 

Primarul propune acordarea sumei de 2.000 lei, sumă care să includă şi zugrăvirea casei scării.  

Propunerea viceprimarului se supune la vot şi este respinsă cu 1 vot pentru şi 10 voturi 

împotrivă. Se supune la vot propunerea primarului care este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 

vot împotrivă. 

             -..Cererea d-lui. Balaş Petru prin care solicită sprijinul primăriei pentru repararea 

apărării de mal pe lungime de 16 m şi înălţime de 2 m. în zona casei sale de pe strada Fagului, 



deteriorată în urma inundaţiilor din luna iunie. Primarul propune amânarea discutării cererii 

pentru o şedinţă ulterioară urmând ca până atunci să se verifice la faţa locului necesarul de 

materiale . 

             - Cererea depusă pe parohul Bisericii Ortodoxe din Nădrag prin care solicită sprijin 

pentru pavarea curţii casei parohiale şi a aleilor din curtea bisericii. Primarul propune amânarea 

discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca solicitantul să prezinte până la acea dată 

măsurători aferente lucrărilor solicitate. 

             - Cererea depusă de un număr de 19 locuitori din blocurile 8 şi 10 care solicită 

amenajarea unei alei pietonale în spatele blocurilor respective spre str. Pasaj Stadion. Cererea 

este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi.     depusă de  

             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  

                      Linginari Puiu Ioan                                       Secretar general  

Fuior Mărioara 


