PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 august 2020

Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 general al comunei arată că preşedinte de şedinţă 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 10 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 aprobarea noii valori de investiție a Proiectului
„Reabilitare şi modernizare parc în localitatea Nădrag” finanţat prin FEADR în cadrul
programului LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului,
prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului, în baza Contractului de finanţare
nr. C1920074A211353701381 din 10.04.2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a
diplomelor, cupelor şi medaliilor pentru laureaţii competiţiei automobilistice „Cupa României
la Automobilism VTM Timiş – Nădrag 2020 ”.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui tobogan gonflabil ce va fi amplasat la
locul de joacă din centrul localităţii Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui boiler pentru apă caldă pentru cantina
şcolii din Nădrag.
5. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctele 5 şi 6 a două
proiecte de hotărâre după cum urmează:
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului
intravilan înscris în CF 401354 Nădrag, nr. topografic 401354, situat în Nădrag strada
Tineretului.
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului
intravilan înscris în CF 400238 Nădrag, nr. topografic 401354, situat în Nădrag strada Haiduca
nr.3.
7 Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă 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 aprobarea noii valori de investiție a Proiectului „Reabilitare şi modernizare parc în
localitatea Nădrag” finanţat prin FEADR în cadrul programului LEADER 2014 - 2020 măsura
6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului, prin intermediul Asociaţiei Microregionale
Ţara Făgetului, în baza Contractului de finanţare nr. C1920074A211353701381 din
10.04.2019. ) 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 aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor, cupelor şi
medaliilor pentru laureaţii competiţiei automobilistice „Cupa României la Automobilism VTM
Timiş – Nădrag 2020 ”. ) 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea unui tobogan gonflabil ce va fi amplasat la locul de joacă din centrul
localităţii 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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea unui boiler pentru apă caldă pentru cantina şcolii din 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 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan înscris în CF 401354
Nădrag, nr. topografic 401354, situat în Nădrag strada Tineretului. ) 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 aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan înscris în CF 400238
Nădrag, nr. topografic 401354, situat în Nădrag strada Haiduca nr.3. ) 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 7 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri :
-Cererea d-lui. Pisten Sebastian, administrator al SC R&M SRL prin care solicită
amplasarea rulotei mobile de preparare de alimente ce ocupă suprafaţa de 9 mp., prin rotatie în
mai multe locuri din comună, şi informează că programul de funcţionare al rulotei este zilnic
între orele 10,00 – 24,00. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
-Cererea d-nei. Popdan Dorina prin care solicită închirierea unui loc de parcare a
autoturismului propriu în zona blocului 3. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru
o şedinţă ulterioară, urmând să se identifice locul corespunzător. Propunerea este supusă la vot
şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
-Cererea Farcaş Baby prin care solicită să fie curăţată zona din jurul blocului 7.
Viceprimarul arată că va fi trimis personalul de la serviciul public de colectare a deşeurilor să
cureţe zona.
- Cererea chiriaşilor blocului 24, ocupanţi ai apartamentelor proprietate a primăriei,
de a se schimba caloriferele din bloc cu altele mai mari, pentru sporirea confortului termic.
Primarul arată că în bloc vor fi montate caloriferele ce urmează a fi înlocuite în urma lucrărilor
de reabilitare a liceului.
- Notificarea depusă de SC Calatis Prodocom Aliment SRL prin care informează
asupra programului de funcţionare a firmei, adică zilnic între orele 07,00 – 24,00. Programul
este supsu la vot şi este aprobat cu 10 voturi pentru.
- Cererea depusă de Grissak Cosmin prin care solicită cumpărarea unui teren de 18
mp. situat în faţa casei sale de pe strada Aleea Bradului, pe care în momentul actual îl deţine
în calitate de chiriaş. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
urmând a se stabili cu exactitate situaţia juridică a terenului respectiv. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
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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