
PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 27 iunie 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 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. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. Lăzărescu Răzvan. 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 dl. 

Lăzărescu Răzvan.  

          Dl. Lăzărescu, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă 

citire ordinii de zi, care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea unor activități necesare comunei Nădrag,  în scopul realizării unor atribuţii 

stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între 

Consiliul Local al Comunei Nădrag în calitate de comodant şi  Inspectoratul de Poliţie 

al Judeţului Timiş în calitate de comodatar , având ca obiect spaţiul cu destinaţia de 

sediu al Postului de Poliţie al Comunei Nădrag. 

3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de pietriş de marmură pentru 

decorarea spaţiilor verzi din faţa blocurilor de locuinţe şi clădirilor publice din 

comuna Nădrag. 

4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unei pompe submersibile pentru dotarea 

reţelei de canalizare a Comunei Nădrag. 

5. 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 

însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare 

comunei Nădrag,  în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei 

publice locale. )  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 aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Local al Comunei Nădrag 

în calitate de comodant şi  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş în calitate de comodatar 

, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu al Postului de Poliţie al Comunei 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind 

achiziţionarea directă de pietriş de marmură pentru decorarea spaţiilor verzi din faţa blocurilor 

de locuinţe şi clădirilor publice din 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 

achiziţionarea unei pompe submersibile pentru dotarea reţelei de canalizare a Comunei 

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 5 al ordinii de zi Diverse, prin citirea 

următoarelor , cereri şi adrese: 

                - Cererea Consiliului Parohial al Parohiei Ortodoxe Române Crivina, prin care 

solicită sprijin financiar pentru înlocuirea tablei de pe turnul bisericii. Primarul comunei 

Nădrag, propune iniţerea unui proiect de hotărâre la următoarea şedinţă a consiliului local 

privind alocarea unei sume. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 

voturi pentru.  

                - Cererea depusa de dl.Iosif Bot , instructorul de dans modern al unui grup de elevi 

din comuna Nădrag , prin care solicită premierea  a 4 elevi din Nădrag care au obţinut locul I 

la concursul    Hip-Hop Internaţional desfăşurat la Bucureşti. Viceprimarul propune acordarea 

de premii în valoare de câte 300 lei atât pentru fiecare elev cât şi pentru profesorul coordonator, 

cu condiţia ca petentul să prezinte dovada obţinerii locului I. Propunerea este supusă la vot şi 

este aprobată cu 11  voturi pentru. 

                - Cererea depusă de doctor Tofan Sergiu, prin care solicită atribuirea în chirie a 

spaţiului în care şi-a desfăşurat activitatea postul de poliţie Nădrag şi a fostului salon de 

coafură, pentru amenajarea unui cabinet stomatologic. Primarul propune amânarea discutării 

cererii pentru o şedinţă ulterioară, având în vedere că postul de poliţie îşi desfăşoară activitatea 

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

                - Cererea depusă de dl. Nagy Ferencz prin care solicită închirierea unei parcele de 

teren de pe strada Liniştei situată în vecinătatea casei sale, pentru amenajarea unui loc de 

parcare acoperit pentru autoturismul proprietate personală. Primarul propune amânarea 

discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca până atunci o comisie formată din 

viceprimar şi d-nii. consilieri Ungur şi Neag să analizeze la faţa locului situaţia legală a 

terenului respectiv. 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  

               Lăzărescu Răzvan Cristian                                                         Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 


