PROCES VERBAL
încheiat azi 15 ianuarie 2009

Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai consiliului local.
dl. Lăzărescu propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Biriescu Ioan. Propunerea este
supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
dl. Biriescu Ioan, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru
instrumentarea proiectului : „Implementarea de sisteme privind Tehnologia informaţiilor
şi comunicaţiilor (TIC) în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi
asigurarea conexiunii la broadband in comuna Nădrag judeţul Timiş”
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru
anul 2009.
3. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru instrumentarea proiectului : „Implementarea de
sisteme privind Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) în scopul creşterii
interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband in comuna Nădrag
judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2009) prin citirea proiectului de
hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 3 al ordinii de zi – Diverse prin citirea
următoarelor cereri sau adrese :
- cererea d-lui. Mizun Mihai prin care solicită 10 m. steri de lemne de foc pentru
încălzirea bisericii ortodoxe. Primarul propune să se acorde respectivele lemne din masa
lemnoasă rezultată în urma tăierilor arborilor de pe marginea drumului între Jdioara şi
Crivina. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Mizun Mihai de a se repartiza din bugetul primăriei un fond de bani
necesar pentru achiziţionarea unei centrale termice pe gaz pentru biserica ortodoxă.
Primarul propune să demareze demersuri pentru identificarea modalităţilor legale în
vederea atribuirii de fonduri de la bugetul local, urmând ca după stabilirea posibilităţilor
legale să se rediscute cererea. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- cererea d-lui. Şerban Petrică prin care solicită concesionarea unei parcele de teren în
suprafaţă de 300 mp. aflată în vecinătatea locuinţei proprietate personală, teren pe care-l
foloseşte la ora actuală şi pe care a amenajat o grădină şi un garaj. Primarul propune ca
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într-o şedinţă ulterioară să se promoveze un proiect de hotărâre privind dezmembrarea
parcelei de teren respective şi concesionarea respectivului teren. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
punctul Diverse.
- dl. Linginari întreabă care este situaţia cu medicul de familie care trebuia să vină în
locul d-nei Birou, şi întreabă cine poate elibera reţete compensate pentru persoanele din
comună care nu mai au medic de familie.. Primarul răspunde că a existat o doctoriţă
care a avut intenţia să deschidă un cabinet în Nădrag, dar a renunţat şi nu va mai veni în
localitate. De asemenea arată că se întreprind în continuare demersuri la Casa Judeţeană
de Asigurări de sănătate pentru dirijarea unui medic de familie la Nădrag, existând
promisiuni de sprijin din partea casei judeţene. Reţete compensate vor fi prescrise de dr.
Niţu pentru nounăscuţi şi pentru femeile gravide. Primarul propune ca dl. consilier Jurj
să ia legătura cu doctorul Bot care a avut cabinet în urmă cu cîţiva ani a avut cabinet
deschis în Crivina, pentru a vedea dacă nu ar fi de acord să deschidă un cabinet în
Nădrag.
- Dl. Linginari propune ca la şedinţa următoare viceprimarul să prezinte o situaţie cu
şoproanele şi garajele închiriate, pe străzi şi cu situaţia plăţii taxelor de închiriere pentru
terenurile ocupate cu garaje şi şoproane.
- Dl. Linginari întreabă ce s-a întâmplat cu curtea îngrădită ilegal de d-na Pătraşcu în
zona blocului 17, în care creşte păsări, problemă ridicată la una din şedinţele anterioare.
Primarul propune ca imediat inspectorul cu urbanismul al primăriei împreună cu d-na
consilier Dobra şi reprezentantul postului de poliţie să meargă la faţa locului şi să ia
măsurile legale pentru remedierea situaţiei. Propunerea 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 convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Biriescu Ioan

Secretar
Fuior Marioara
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