
PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 25 mai 2022 

  

 

          Cu ocazia şedinţei ordinare  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 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 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 OUG nr.47 din 2022 privind ajustarea preturilor 

contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/ contractelor de 

concesiune/acordurilor-cadru. 

        2.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului teren intravilan cu casa, 

înscris în CF 400561 nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/74 situat în comuna Nădrag, sat 

Nădrag, str. Şcolii nr. 16. 

        3.  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de coşuri pentru gunoi stradale şi mobilier 

stradal ce vor fi amplasate în comuna Nădrag. 

        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarea contractului de lucrări pentru 

îndepărtarea prin excavare a materialului aluvionar şi agregatelor minerale depuse în albiile 

unor cursuri de apă din localitatea Nădrag. 

        5.  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unei centrale termice pentru corpul de clădire 

cu clasele CP-IV din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag. 

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

serviciului public de salubrizare din județul Timiș. 

        7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării de evenimente 

culturale în comuna Nădrag  în anul 2022. 

         8.   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 

actualizarea devizului general, ca urmare a ajustării pretului contractului de achizitie publică 

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 

OUG nr.47 din 2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor 

sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru. )  prin  citirea  proiectului de hotărâre 

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de 

hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru. 

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind schimbarea destinaţiei imobilului teren intravilan cu casa, înscris în CF 400561 nr. top 

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/74 situat în comuna Nădrag, sat Nădrag, str. Şcolii nr. 16. ) 

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 prezintă punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind   

achiziţionarea de coşuri pentru gunoi stradale şi mobilier stradal ce vor fi amplasate în comuna 

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 prezintă punctul 4 al ordinii de zi (  Proiect de hotărâre privind 

aprobarea achiziţionarea contractului de lucrări pentru îndepărtarea prin excavare a 

materialului aluvionar şi agregatelor minerale depuse în albiile unor cursuri de apă din 

localitatea 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 prezintă punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind 

achiziţionarea unei centrale termice pentru corpul de clădire cu clasele CP-IV din cadrul 

Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu ” 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 prezintă punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare 

din județul Timiș ) 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 prezintă punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind 

aprobarea fondurilor destinate organizării de evenimente culturale în comuna Nădrag  în anul 

2022. ) prin  citirea  proiectului de hotărâre . Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune 

la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru. 

               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi Diverse, prin citirea 

următoarelor rapoarte, cereri şi adrese: 

                -Solicitarea Postului de Poliţie al Comunei Nădrag, pentru încheierea unui contract 

de comodat având ca obiect mutarea  sediului la adresa  Piaţa Parc nr.13. Primarul propune 

promovarea unui proiect de hotărâre în următoarea şesinţă a consiliului local. Propunerea este 

supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  

               -Adresa depusă de Liceul Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag prin care solicită 

aprobarea de burse de merit şi burse sociale pentru semestrul II 2022, cu un total de 141.000 

lei, burse ce vor fi achitate din sumele repartizate liceului din cote de TVA. Solicitarea este 

supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

               -Cererea d-lui. Marcu Szelle Sorin prin care solicită cumpărarea unui teren situat pe 

strada Oţelarilor. Primarul propune demararea procedurilor privind identificarea situaţiei 

juridice a terenului şi ulterior, dacă este cazul,  scoaterii sale la vânzare prin licitaţie în condiţiile 

legii. 

                -Cererea depusă de Buzdun Alexandru, prin care solicită cumpărarea terenului în 

suprafaţă de 300 mp. cu destinaţia de grădină, pe care-l deţine în calitate de chiriaş.  Primarul 

propune demararea procedurilor privind identificarea situaţiei juridice a terenului şi ulterior, 

dacă este cazul,  scoaterii sale la vânzare prin licitaţie în condiţiile legii. 

                - Solicitarea depusă de Iosif Bot , instructorul de dans modern al unui grup de elevi 

din comuna Nădrag , prin care solicită fonduri în vederea participării a 4 elevi din Nădrag la 

concursul    Hip-Hop Internaţional ce va vea loc în Bucureşti. Primarul propune acordarea 

sumei de 1.200 lei reprezentând cheltuielile cu cazarea pentru 2 nopţi. Propunerea este supusă 

la vot şi este aprobată cu 11  voturi pentru. 

                - Cererea depusă de Peter Alexandra Mădălina, care solicită repartizarea spre 

închiriere a unei locuinţe proprietate a Primăriei Nădrag. Primarul propune repartizarea 

locuinţei situate în blocul 24 ap.19. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi 

pentru.    



               În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme 

la acest punct al ordinii de zi. 

               Dl Ungur întreabă dacă locuinţele proprietate a primăriei pot fi cumpărate de titularii 

contractelor de închiriere. Primarul informează că au fost demarate procedurile de identificare, 

apartamentare şi evaluare a locuinţelor, urmând ca după finalizarea documentaţiilor să fie 

vândute chiriaşilor la cererea acestora. 

              De asemenea dl. Ungur solicită montarea de temporizatoare de viteză a traficului, în 

mai multe puncte din comuna Nădrag. Primarul arată că se vor face demersuri la CJT şi poliţie 

în acest sens  şi de asemenea se va solicita la CJT repararea drumului judeţean în zona în care 

era pasajul de cale ferată spre strada Haiduca. 

              Primarul propune consiliului local aprobarea pentru înlocuirea bannerelor stradale şi 

altor materiale publicitare stradale deteriorate, repararea podelei scenei în aer  liber din zona 

parcului central şi achiziţionarea de hamace ce urmează a fi amplasate în parcul de aventura. 

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.   

             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.  

 

              

                      Preşedinte de şedinţă  

                          Schoner Emil                                                         Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 


