PROCES - VERBAL
Încheiat azi 15 martie 2022
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 Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că este necesară alegerea unui nou preşedinte de
şedinţă pentru următoarele 3 luni, întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă anterior
desemnat a expirat şi invită consilierii să formuleze propuneri.
Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. Schoner Emil. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Secretarul general al comunei Nădrag
aduce la cunoştinţa consiliului local că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni va fi d.
Schoner Emil.
Dl. Schoner, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară şi dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 50 metri steri lemne de foc, necesare
pentru încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-2023.
3. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare ca „masă lemnoasă pe picior” şi
preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasă proprietate a Comunei Nădrag,
aflată în administrarea Ocolului Silvic „Banatul Montan”
4. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea a 50 metri steri lemne de foc, necesare pentru încălzirea blocului nr. 24 din
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 2 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 2022-2023) prin citirea proiectului de hotărâre. D-na.
consilier Andrei propune să fie înfiinţată cel puţin o grupă de grădiniţă cu program prelungit
în comuna Nădrag. Primarul arată că în urma discuţiilor purtate cu directorul liceului
tehnologic şi reprezentanţii inspectoratului judeţean s-a convenit ca după aprobarea reţelei de
învăţământ conform proiectului de hotărâre prezentat, în cursul anului 2022 să demareze
proceduri pentru înfiinţarea unei grupe cu program prelungit, care va putea fi aprobată
începând cu anul şcolar viitor. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
modul de valorificare ca „masă lemnoasă pe picior” şi preţul de pornire a licitaţiei pentru
masa lemnoasă proprietate a Comunei Nădrag, aflată în administrarea Ocolului Silvic
„Banatul Montan” ) prin citirea proiectului de hotărâre . Dl. viceprimar consideră că măcar
lemnul de calitate şi dimensiuni inferioare ar trebui valorificat ca lemn de foc pentru
populaţie, şi nu ca lemn de lucru, având în vedere că mulţi dintre locuitorii comunei folosesc
pentru încălzirea locuinţelor lemnul de foc. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este respins cu 11 voturi împotrivă.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi Diverse, prin citirea
următoarelor cereri şi adrese:
- Cererea depusă de Alistar Ioan Aurel prin care solicită spre închiriere o locuinţa
din patrimoniul primăriei. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii în
lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi.
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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