
PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 19 aprilie 2022 

  

 

          Cu ocazia şedinţei extraordinare  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. Balaş Cristian şi Surd Nicolae.  

          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 Nădrag aduce la cunoştinţa consiliului local că preşedinte 

de şedinţă este dl. 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 aprobarea depunerii unei cereri de finanţare  intocmita 

conform prevederilor prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent componentei 5, al Planului 

național de redresare și reziliență pentru investitia „Realizarea unei piste de biciclete cu lăţimea 

de 3 m, în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, jud. Timiş ”. 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 

503/ 30.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de  380.000,00 lei în vederea garantării 

obligaţiilor de plată a avansului de  380.000,00  lei din fonduri nerambursabile, pentru 

implementarea proiectului „ Modernizarea, renovarea şi dotarea Căminului Cultural din 

localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul 

programului PNDR 2014 - 2020 “.                         

  3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 

estimativ al obiectivului de investitii “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor 

naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum si 

de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie şi consum final în comuna Nădrag cu 

localitatea aparţinătoare Crivina, jueţul Timiş. finanţat prin Programul National de Investiţii 

,,Anghel Saligny”. 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener la încheierea 

unui Acord de parteneriat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  Comuna Nădrag, UAT  Comuna 

Sacu, UAT Comuna Copăcele  în vederea implementării în comun a proiectului : “Dezvoltarea 

reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, 

siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie şi 

consum final” finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny”. 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Acordului de parteneriat încheiat între UAT  

Comuna  Criciova, UAT  Comuna Nădrag, UAT  Comuna Sacu şi UAT Comuna Copăcele  în 

vederea implementării în comun a proiectului : “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie 

a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, 

precum si de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie şi consum final în comunele  

Criciova judeţul Timiş, Nădrag judeţul Timiş, Sacu judeţul Caraş Severin şi Copăcele judeţul 

Caraş Severin cu localităţile aparţinătoare” finanţat prin Programul National de Investiţii 

,,Anghel Saligny”. 

        6. Diverse. 

        Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 6 a unui Proiect 

de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de finanţare nr. C1920074A211353701381 

din 10.04.2019 aferent  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. 

Punctul Diverse va fi punctul nr.7. 



 

           Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 9 voturi 

pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă  cu  9 voturi 

pentru.  

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

aprobarea depunerii unei cereri de finanţare  intocmita conform prevederilor prevăzute în 

Ghidul Solicitantului aferent componentei 5, al Planului național de redresare și reziliență 

pentru investitia „Realizarea unei piste de biciclete cu lăţimea de 3 m, în localitatea Nădrag, 

comuna Nădrag, jud. Timiş ” ) 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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 503/ 30.08.2017 de la 

FNGCIMM SA IFN în valoare de  380.000,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a 

avansului de  380.000,00  lei din fonduri nerambursabile, pentru implementarea proiectului „ 

Modernizarea, renovarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Crivina, comuna 

Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 “ ) 

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 cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de 

investitii “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii 

nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor  

de transport, distribuţie şi consum final în comuna Nădrag cu localitatea aparţinătoare Crivina, 

jueţul Timiş. finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny”) 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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării în calitate de partener la încheierea unui Acord de parteneriat între UAT  

Comuna  Criciova, UAT  Comuna Nădrag, UAT  Comuna Sacu, UAT Comuna Copăcele  în 

vederea implementării în comun a proiectului : “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie 

a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, 

precum si de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie şi consum final” finanţat prin 

Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny” ) 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 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea  

Acordului de parteneriat încheiat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  Comuna Nădrag, UAT  

Comuna Sacu şi UAT Comuna Copăcele  în vederea implementării în comun a proiectului : 

“Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului 

de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor  de 

transport, distribuţie şi consum final în comunele  Criciova judeţul Timiş, Nădrag judeţul 

Timiş, Sacu judeţul Caraş Severin şi Copăcele judeţul Caraş Severin cu localităţile 

aparţinătoare” finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny” ) 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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rezilierii Contractului de finanţare nr. C1920074A211353701381 din 10.04.2019 

aferent  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 ) 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 7 al ordinii de  zi Diverse, prin citirea 

următoarelor cereri şi adrese: 

- Cererea depusă de dr. Tofan Sergiu prin care solicită închirierea unui spațiu pentru 

amenajarea unui  cabinet stomatologic în sediul vechi al primăriei Nădrag, în spațiul în 

care a funcționat cabinetul medic familie Nițu. Viceprimarul propune aprobarea cererii, 

cu condiția ca dr. Tofan să renunțe la spațiul proprietate al primăriei Nădrag pe care îl 

deține deja în calitate de chiriaș. Propunerea vicepriarului este supusă la vot și este 

aprobată cu 9 voturi pentru. 

- Cererea depusă de Manea Silviu, prin care solicită decolmatarea albiei pârâului de 

colectare a apelor pluviale, situat în spatele caselor cu nr.3,4 şi 5 de pe strada Lunca. 

- Referatul responsabilului cu închirierea locuinţelor din cadrul primăriei Nădrag, prin 

care aduce la cunoştinţă că locuinţa proprietate a primăriei situată pe strada Grădiniţei, 

blocul 24, ap.19 este liberă şi poate fi repartizată spre închiriere. 

- Cererea d-lui Guţu Ionel prin care solicită repartizarea pentru închiriere a locuinţei 

proprietate a primăriei situată pe strada Grădiniţei, blocul 24, ap.19. Cererea este 

aprobată cu 9 voturi pentru. 

- Cererea d-nei. Kanaloş Maria prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei 

locuinţe proprietate a primăriei situată în blocul 7 ,de pe strada Turnătoriei. Primarul 

propune repartizarea locuinţei situat[ pe str. Turnătoriei, bl.7, ap.1, care a fost închiriată 

anterior de d-na. Gomoi, urmând ca d-nei. Gomoi să-i fie repartizată locuinţa situată la 

blocul 21sc.B, ap.12. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 8 

voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari Puiu )       

 

            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  

                        Schoner Emil                                                 Secretar general  

           Fuior Mărioara 


