
 

 

 

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 15 ianuarie 2021 

 

 

 

         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 motivat d-na. Georgescu Eugenia. 

          Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. 

Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.  

          Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari Puiu Ioan. 

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

citire ordinii de zi, care este următoarea: 

          1.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai 

investiției în vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării proiectului „Dotarea 

Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Comuna Nădrag, Județul Timiș, cu echipamente IT 

necesare desfășurării activității didactice în mediul online”. 

           2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei 

Nădrag în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş 

– APDT Timiş.   

           3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului 

de specialitate  al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice. 

           4.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice 

a UAT Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2021. 

           5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către Consiliul Local al Comunei 

Nădrag a unei parcele cu suprafaţa de 875 mp. din suprafaţa totală  de 1379 mp. a terenului 

intravilan înscris în CF 400004 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144/155/2 ,  

aflat în proprietatea numitului Bagiu Dorin Gheorghe, situat în localitatea Nădrag, strada 

Izvodea teren pe care se află amplasată hala metalică pentru gararea utilajelor din dotarea 

primăriei Nădrag.  

            6.Proiect de hotărâre privind aprobarea primei întabulări in Cartea Funciara a unui teren 

situat in intravilanul loc Nădrag , Comuna Nădrag, situat pe strada Piaţa Parc. 

             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al Comunei Nădrag,  județul Timiș. 

             8. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflaţiei a  tarifelor la serviciile de 

livrarea apă potabilă şi canalizare furnizate de către SPGC al Primăriei Nădrag. 

             9. Diverse 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  10 

voturi pentru.  

            Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (  Proiect de hotărâre privind 

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției în vederea depunerii cererii 

de finanțare și a implementării proiectului „Dotarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu 

Comuna Nădrag, Județul Timiș, cu echipamente IT necesare desfășurării activității didactice 

în mediul online”.) prin  citirea  proiectului de hotărâre . Preşedintele de şedinţă arată că este 

necesară o evidenţă clară a celor ce vor utiliza dispozitivele achiziţionate prin proiect. Primarul 

informează că acestea vor fi date în administrarea liceului şi vor fi predate părinţilor elevilor 

prin contract de comodat care va specifica clar obligaţiile utilizatorilor. Nemaifiind 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Nădrag în Adunarea 



Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş.  ) 

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 aprobarea  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 

10 voturi pentru.   

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi a 

Planului anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2021. ) 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 cumpărării de către Consiliul Local al Comunei Nădrag a unei parcele cu 

suprafaţa de 875 mp. din suprafaţa totală  de 1379 mp. a terenului intravilan înscris în CF 

400004 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144/155/2 ,  aflat în proprietatea 

numitului Bagiu Dorin Gheorghe, situat în localitatea Nădrag, strada Izvodea teren pe care se 

află amplasată hala metalică pentru gararea utilajelor din dotarea primăriei 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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea primei întabulări in Cartea Funciara a unui teren situat in intravilanul loc 

Nădrag , Comuna Nădrag, situat pe strada Piaţa Parc. ) 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 (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei 

Nădrag,  județul Timiș. ) prin citirea proiectului de hotărâre. Secretarul general al comunei 

Nădrag arată că este necesar a se aproba şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Nădrag, care din eroare a fost omis din 

proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă propune completarea proiectului de hotărâre prin 

supunerea spre aprobare şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Comunei Nădrag. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune 

la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea preşedintelui de şedinţă. Proiectul de 

hotărâre completat este aprobat cu 10 voturi pentru.   

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind actualizarea cu rata inflaţiei a  tarifelor la serviciile de livrarea apă potabilă şi canalizare 

furnizate de către SPGC al Primăriei Nădrag. ) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul 

comunei Nădrag arată că tarifele actuale au fost stabilite în anul 2007, şi din cauza inflaţiei şi 

a creşterilor generale de preţuri intervenite pe economie în perioada scursă până în prezent, 

tarifele nu mai asigură posibilitatea funcţionării în parametri de profitabilitate economică a 

serviciului public, care întâmpină dificultăţi financiare majore. Primarul arată că se propune 

actualizarea tarifelor cu rata inflaţiei noul tarif fiind de 1,60 lei/mc. apa potabila. Pentru 

comparaţie primarul informează că tariful practicat de operatorul zonal Aqua -Tim în alte 

comune ( ex. Tomeşti ) este de 3,60 lei / mc. la apa potabilă şi tot acelaşi tarif şi la canalizare.   

Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este 

aprobat cu 10 voturi pentru.   

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

            - Referatul prezentat de compartimentul impozite şi taxe care arată că locuinţa 

proprietate a primăriei situată la adresa str. Grădiniţei bl.24, ap.14 este liberă şi poate fi 

repartizat în chirie. 

             - Cererea d-nei. Ianculescu Viorica Monica prin care solicită repartizarea spre 

închiriere a unei locuinţe din patrimoniul primăriei. Preşedintele de şedinţă propune să-i fie 



repartizată locuinţa liberă situată la adresa str. Grădiniţei bl.24, ap.14. Propunerea este supusă 

la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

             - Cererea d-lui. Cozma Adrian Mihai prin care solicită concesionarea unei parcele de 

600 mp. teren situat lângă domiciuliul său de pe strada Padeş. Primarul propune amânarea 

discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se identifica cu exactitate terenul şi a se 

stabili situaţia juridică a acestuia, precum şi condiţiile de organizare a unei eventuale licitaţii 

de concesionare. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

             - Cererea d-lui. Dicu Alexandru prin care solicită închirierea locului de parcare nr.3 

situat pe strada Tineretului ( în faţa locuinţei personale ), care este liber,  pentru parcarea 

autoturismul propriu. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru . 

              - Cererea d-lui. Nagy Karoly prin care solicită închirierea locului de parcare nr.13 

situat pe strada Tineretului în faţa locuinţei personale. Viceprimarul propune amânarea 

discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se verifica dacă locul de parcare este 

liber. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.   

            - Cererea depusă de  Szilagyi Iosif şi soţia Szilagyi Maria, prin care solicită repartizarea 

spre închiriere a locuinţei proprietate a primăriei situate la adresa str. Oţelarilor  nr.38  compusă 

din o cameră şi bucătărie cu suprafaţa totală de 28 mp. care a fost deţinută în chirie de  soacra 

sa decedată în prezent. Solicitantul arată că locuinţa este de fapt componenta unui imobil în 

care deţine şi el în chirie o a doua  locuinţă similară cu cea deţinută de decedată. De asemenea 

arată că cele două familii au locuit împreună în cele două locuinţe peste 40 de ani, locuinţele 

având de fapt la comun racordul de curent, baia, racordul la apă şi canalizare. Primarul arată 

că din punct de vedere constructiv ar trebui făcute modificări  majore la imobil ( construirea a 

încă unei băi şi a unui acces, separarea racordurilor de apă şi electricitate) pentru ca locuinţa 

decedatei să poată fi repartizată unui alt solicitant din afara familiei Szilagyi şi propune 

comasarea celor două unităţi locative şi închirierea locuinţei rezultate solicitanţilor Szilagyi 

Iosif şi soţia Szilagyi Maria. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.        

              Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme 

la acest punct al ordinii de zi. 

              -Dl. Neag informează că există reclamaţii ale locuitorilor de pe strada Oţelarilor şi 

Lunca referitor modul defectuos de executare a operaţiunilor de deszăpezire a drumului 

judeţean, arătând că utilajul de împrăştiere a materialului antiderapant nu este reglat 

corespunzător, utilajul aruncând materialul pe ferestrele locuinţelor de pe marginea drumului, 

materialul fiind necorespunzător, având granulaţie foarte mare, fapt ce poate cauza spargerea 

ferestrelor. Primarul arată că va informa CJT – ul , deoarece ei au încheiat contractul cu 

operatorul. 

             - Dl. Neag mai arată că pe strada Haiduca a fost tăiat betonul de la caminul de 

canalizare, astfel fiind posibilă obturarea reţelei. Primarul arată că se va lua legătura cu locatarii 

din zonă pentru a fi identificată persoana care a deteriorat gura de canal, în vederea obligării la 

remediere.   

            - Dl. Balaş informează că un arbore de pe versant s-a prăbuşit peste reţeaua publică de 

curent pe strada Fagului. Primarul solicită d-lui. Balaş să informeze pădurarul din zonă,  angajat 

al RNP Timiş.  

            - Dl. Balaş mai solicită ca parcarea de pe strada Fagului, să fie deszăpezită. 

Viceprimarul arată că va fi trimis în zonă utilajul primăriei. 

            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 


