PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 martie 2022
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează motivat d-nii. consilier Ionele Cătălin şi Neag Cristian.
Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că preşedinte de şedinţă este dl. Schoner Emil.
Dl. Schoner, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare şi preţul de pornire a licitaţiei
pentru masa lemnoasă proprietate a Comunei Nădrag, aflată în administrarea Ocolului
Silvic „Banatul Montan”.
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna
Nădrag a unui teren intravilan situat în sat Nădrag, comuna Nădrag, jud Timiş, str.
Haiduca nr.3.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF
400015
Nădrag,
CF
vechi
623
Nădrag,
nr.
topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/27/1 , cu suprafaţa de 343 mp. situat în Nădrag,
strada Oţelarilor nr. 27, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în
administrarea Consiliului Local Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a două remorci de transport persoane pentru
scopuri turistice.
5. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 9
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
modul de valorificare 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 este de părere că lemnul de foc ar trebui vândut doar
către persoane fizice din comună şi nu către agenţi economici. Primarul arată că acest aspect
va fi clarificat cu ocolul silvic. De asemenea viceprimarul consideră că valoarea de 180
lei/mc pentru preţul de pornire al licitaţiei pentru lemnul de lucru este prea mic şi propune ca
preţul de pornire al licitaţiei pentru lemnul de lucru să fie 350 lei/mc. Nemaifiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat conform propunerii
viceprimarului. Proiectul modificat este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unui teren
intravilan situat în sat Nădrag, comuna Nădrag, jud Timiş, str. Haiduca nr.3. ) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF 400015 Nădrag, CF vechi 623 Nădrag,
nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/27/1 , cu suprafaţa de 343 mp. situat în
Nădrag, strada Oţelarilor nr. 27, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în
administrarea Consiliului Local Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre . Viceprimarul
propune ca în contractul de vânzare – cumpărare ce urmează a se semna, să fie inclusă o
clauză prin care cumpărătorul să fie obligat, sub sancţiunea rezilierii contractului, ca în

termen de 3 ani de la semnarea contractului de vânzare – cumpărare să construiască pe acel
teren o casă de locuit, aşa cum era prevăzut şi în contractul de concesiune în care avea
calitatea de concesionar. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea a două remorci de transport persoane pentru scopuri turistice.) prin citirea
proiectului de hotărâre . Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi Diverse, prin
citirea următoarelor rapoarte, cereri şi adrese:
- Secretarul general al comunei Nădrag prezintă consiliului local Raportul anual al
primarului comunei Nădrag, asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând comunei Nădrag
pe anul 2021 precum şi Raportul anual al primarului comunei Nădrag privind starea
economică socială şi de mediu a comunei Nădrag pe anul 2021.
- Secretarul general al comunei Nădrag prezintă Raportul anual de activitate al
viceprimarului comunei Nădrag pentru anul 2021 precum şi rapoartele anuale de activitate
pentru anul 2021 depuse de ceilalţi 10 membri ai Consiliului local Nădrag.
- Cererea depusă de SC Fin As Pro Nădrag, prin care solicită ca primăria să ia măsuri
de consolidare a peretelui drept al fostului cinematograf ( imobil aflat în vecinătatea sediului
petentului) care este în pericol de prăbuşire. Primarul arată că imobilul în discuţie urmează a
fi modernizat printr-un proiect ce va fi finanţat prin PNRR.
- Solicitarea depusă de CEC Bank prin care solicită unele măsuri în vederea mutării
ATM-ului din sediul vechi al primăriei în sediul nou. Primarul arată că se va răspunde pozitiv
la toate solicitările legale ale CEC Bank legate de mutarea ATM-ului.
- Dl. Balaş informează că pe strada izvorului este un stâlp al reţelei de iluminat public
foarte înclinat, în pericol de prăbuşire. Primarul arată că urmează a se analiza şi remedia
situaţia.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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