PROCES VERBAL
încheiat azi 26 ianuarie 2010
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.
Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na Jurconi Ioana. 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.
D-na Jurconi Ioana, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea
dezmembrării unui teren intravilan din comuna Nădrag, destinat construirii unui bloc
de locuinţe din fonduri ANL.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către proprietarii caselor de
locuit, a terenului pe care sunt amplasate respectivele case, situat în Nădrag str. Cornet
nr. 33, înscris în CF 400044 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/8, proprietate privată
a Comunei Nădrag.
4. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 4 a unui Proiect
de Hotărâre privind întabularea în cartea funciară, în proprietatea UAT Comuna Nădrag, a
terenului extravilan în suprafaţă de 94,88 ha ce constituie golul alpin al Vârfului Padeş din
Munţii Poiana Ruscăi, iar punctul Diverse va deveni punctul nr. 5 al ordinii de zi.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Se supune
la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2010) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea dezmembrării unui teren intravilan din
comuna Nădrag, destinat construirii unui bloc de locuinţe din fonduri ANL) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării directe către proprietarii caselor de locuit, a terenului pe care sunt
amplasate respectivele case, situat în Nădrag str. Cornet nr. 33, înscris în CF 400044 Nădrag,
nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/8, proprietate privată a Comunei Nădrag) prin citirea proiectului
de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
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 4 al ordinii de zi (Proiect de Hotărâre
privind întabularea în cartea funciară, în proprietatea UAT Comuna Nădrag, a terenului
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extravilan în suprafaţă de 94,88 ha ce constituie golul alpin al Vârfului Padeş din Munţii
Poiana Ruscăi) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.
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 5 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- Primarul informează consiliul local că au fost demarate discuţii cu Centrul Judeţean de
Cultură Timiş pentru înfiinţarea unui ansamblu de dansuri populare. Arată că Centrul
de cultură a propus încheierea uni contract de colaborare în vederea aducerii la Nădrag
o dată pe săptămână a unui coregraf profesionist care să instruiască ansamblul de
dansuri populare. De asemenea informează că centrul de cultură poate pune la
dispoziţie, tot în baza unui contract de colaborare şi un instructor de fanfară, pentru
reînfiinţarea tradiţionalei fanfare din Nădrag. Primarul solicită aprobarea consiliului
local pentru încheierea celor două contracte. Preşedintele de şedinţă supune la vot
aprobarea încheierii celor două contracte. Încheierea contractelor este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul d-lui Avădanei Gheorghe care este în sală şi
declară că are o solicitare de făcut. Dl. Avădanei solicită o locuinţă şi arată că la ora
actuală nu are unde să stea. Preşedintele de şedinţă răspunde că cererea urmează să fie
analizată când se vor discuta toate cererile de locuinţă depuse la consiliul local.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie introdusă pe lista de priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea PFA Buibaş Ciprian prin care solicită închirierea spaţiului situat la adresa
Piaţa Centrală nr. 2, bl.1, parter, în vederea deschiderii unui salon de coafură, frizerie
şi croitorie. Primarul arată că ar fi benefică furnizarea unui astfel de serviciu către
populaţie, având în vedere că la ora actuală pe raza comunei nu există un astfel de
salon, iar locuitorii comunei sunt nevoiţi să se deplaseze la Lugoj pentru o banală freză
sau pentru un tuns. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Honceriu Sandu de a i se aproba închirierea unui teren în vecinătatea
blocului 17-22 unde domiciliază, în vederea construirii cu materiale proprii( în afară
de fibra de carbon ce constituie acoperişul) a unei copertine, în continuarea celor
existente, pentru parcarea maşinii proprietatea sa. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Butnariu Sorin de a i se aproba închirierea unui teren în vecinătatea
blocului 17-22 unde domiciliază, în vederea construirii cu materiale proprii a unei
copertine, în continuarea celor existente, pentru parcarea maşinii proprietatea sa.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Şerban Octav Raoul de a i se aproba închirierea unui teren în vecinătatea
blocului 12 unde domiciliază, în vederea construirii cu materiale proprii a unei
copertine, alături de cele existente, pentru parcarea maşinii proprietatea sa. Primarul
propune aprobarea cererii cu condiţia ca noua copertină să fie construită la fel ca cele
deja existente. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea d-lui Munteanu Dorinel de a i se aproba închirierea unui teren în vecinătatea
blocului 12 unde domiciliază, în vederea construirii cu materiale proprii a unei
copertine, alături de cele existente, pentru parcarea maşinii proprietatea sa. Primarul
propune aprobarea cererii cu condiţia ca noua copertină să fie construită la fel ca cele
deja existente. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
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Cererea d-lui Hădărău Vasilică, încadrat ca şofer la primăria Nădrag de a i se repartiza
o locuinţă de serviciu, având în vedere că are domiciliul în satul Crivina, în timp ce
atribuţiile sale de serviciu presupun prezenţa sa în localitatea Nădrag pe parcursul
întregii zile. Primarul propune să se repartizeze locuinţa de serviciu de pe str.
Tineretului bl. 2 sc A care este momentan neocupată, cu condiţia ca să se specifice în
contractul de închiriere că în cazul în care pe viitor locuinţa va fi solicitată pentru
închiriere de un medic sau un profesor care doresc să se stabilească în Nădrag, dl.
Hădărău va elibera lociunţa de îndată. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Kanaloş Robin – Andrei prin care arată că doreşte să renunţe la magazia
pentru lemne din spatele bloculiu nr. 7. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Marinescu Lucian de a i se aproba închirierea magaziei pentru lemne
situată în spatele blocului 7, magazie care a fost eliberată de Kanaloş Robin. Cererea
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei Vasiescu Nadia Manuela de a i se aproba închierierea spaţiului situat la
subsolul blocului nr.2 în care are domiciliul, spaţiu care a fost utilizat pentru
depozitarea diferitelor materiale de către SPGC Nădrag şi care la ora actuală este
neocupat, fiind într-o avansată stare de degradare. Cererea este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea d-lui Suciu Alexandru Iulian pentru repartizarea de locuinţe. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea este aprobată
cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl.Ungur cere să se intreprindă demersuri pentru a determina proprietarii de apartamente
din blocuri să constituie asociaţii de proprietari, pentru a putea beneficia de fonduri în vederea
reabilitării termice a apartamentelor.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Jurconi Ioana

Secretar
Fuior Mărioara
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