
                                                        PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 15 octombrie 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. Peţa Raluca.  
          Secretarul general al 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 d-na. Andrei Flavia 
Ioana. 
          D-na. Andrei, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire 
ordinii de zi, care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții „Înfiinţare reţea apă uzată (canalizare şi staţie 
de epurare) în localitatea Crivina, Comuna Nădrag, jud Timiș”  prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny. 

2. Proiect de hotărâre aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „  Modernizare drumuri de interes local în Comuna 
Nădrag, judeţul Timiş”  prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny 

3.  Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, ca urmare a ajustării 
pretului contractului de achizitie publica de lucrări, pentru obiectivul de investiţii  
„Reabilitare , modernizare şi dotare Liceu Nădrag ", finanţat prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală II, ca urmare a aplicării prevederilor OG nr.15 din 2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. 

4. Proiect de hotărâre aprobarea reamenajării şi recompartimentării toaletelor de la 
corpul de clădire clasele I-IV din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu 
Nădrag. 

5. 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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 
„Înfiinţare reţea apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Crivina, Comuna 
Nădrag, jud Timiș”  prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny) 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 
aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „  
Modernizare drumuri de interes local în Comuna Nădrag, judeţul Timiş”  prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, 
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu propunerea d-nei 
Andrei. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.  
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 
privind actualizarea devizului general, ca urmare a ajustării pretului contractului de achizitie 
publica de lucrări, pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare , modernizare şi dotare Liceu 
Nădrag ", finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II, ca urmare a aplicării 
prevederilor OG nr.15 din 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. ) prin citirea 
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre modificat cu propunerea d-nei Andrei. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.   



            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 
aprobarea reamenajării şi recompartimentării toaletelor de la corpul de clădire clasele I-IV din 
cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag. ) prin citirea proiectului de hotărâre. 
Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 
propunerea d-nei Andrei. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.   
 
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi Diverse, prin 
acordarea cuvântului consilierilor care au probleme la acest punct al ordinii de zi. 
             -dl. Balaş arată că în urma celor discutate la şedinţa anterioară a studiat posibilitatea 
asigurării iluminatului la capela funerară din Nădrag şi se poate instala o sursă de energie solară 
cu baterii, care ar putea asigura curent doar pentru becuri, nu şi pentru alţi consumatori ( soluţie 
care ar fi mai scumpă ). Viceprimarul arată că este necesar a se demara procedura e racordare 
la instalaţia de energie electrică a comunei.   
            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  
                       Andrei Flavia Ioana                                              Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 

 

 

 


