
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 ianuarie  2014

              
              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 comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Jurj Remus.

  Dl. Jurj,  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  bugetului de venituri  şi cheltuieli  al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate  al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice autofinanţate pentru anul
2014.  

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  evaluării  în  vederea  vânzării  a  unor  terenuri
intravilane situate în comuna Nădrag. 

4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de coşuri de gunoi stradale cu acoperiş
din lemn.

5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unui contract de servicii de consultanţă
generală  cu caracter permanent în domeniul dezvoltării economico – sociale a localităţii
şi a identificării oportunităţilor de finanţare nerambursabilă prin diverse programe.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  Comunei
Nădrag  a  terenului  intravilan  înscris  în  CF  400774  Nadrag,  nr.  top
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/1/17. 

7. Diverse.
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 7 a unui Proiect de
hotărâre  privind   încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  execuţie  pentru  tăierea
arborilor evidenţiaţi în Actul de Punere în Valoare (APV) nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 2552
DJ681 Vl. Nădragului. Punctul Diverse va deveni punctul nr.8.   
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi . Se aprobă
modificarea cu 11  voturi pentru. Preşedintele de şedinţă 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  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local al  comunei  Nădrag
pentru  anul  2014)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatului  compartimentului  de
specialitate. Primarul propune scoaterea de pe ordinea de zi şi amânarea discutării proiectului de
hotărâre pentru o şedinţă ulterioară, având în vedere că pentru echilibrarea bugetului local au fost
repartizate de la DGFP sume total insuficiente ce fac imposibilă întocmirea unui buget care să
asigure funcţionarea autorităţilor publice locale , ca atare urmând a se face demersuri pentru o
eventuală  majorare  a  sumelor.   Nemaifiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
propunerea primarului. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate  al primarului
comunei Nădrag şi serviciilor publice autofinanţate pentru anul 2014) 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 
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              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  evaluării  în  vederea  vânzării  a  unor  terenuri  intravilane  situate  în  comuna
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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  achiziţionarea  directă  de  coşuri  de gunoi  stradale  cu  acoperiş  din  lemn.)  prin  citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă
solicită  discuţii  pe marginea  acestui  proiect.  Primarul  propune să se  completeze  proiectul  în
sensul aprobării achiziţionării şi a 2 suporturi pentru biciclete Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat.   Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă  a unui contract  de servicii  de consultanţă  generală   cu caracter
permanent  în  domeniul  dezvoltării  economico  –  sociale  a  localităţii  şi  a  identificării
oportunităţilor  de  finanţare  nerambursabilă  prin  diverse  programe)  prin  citirea  proiectului  de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii
pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari solicită respingerea proiectului urmând să se caute mai
multe firme care ar putea formula propuneri de  furnizare a serviciului  respectiv,  în afară de
propunerea  deja  depusă  pe  care  o  consideră  scumpă,  astfel  încât  pe  marginea  propunerilor
formulate  să  se  poată  compara  condiţiile  de  realizare  ale  serviciului  şi  să  se  poată  solicita
prestatorului  o  variantă  care  să  acopere  toate  necesităţile  comunei.  Dl  Jurj  consideră  că  o
activitate a prestatorului de 12 ore pe lună este suficientă. Dl. Ungur este de părere că în contract
ar trebui stipulat  că dacă în termen de 3 luni nu se identifică nicio finanţare contractul să se
rezilieze. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este respins cu  11 voturi contra.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind constatarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  Comunei  Nădrag a  terenului  intravilan
înscris  în  CF  400774  Nadrag,  nr.  top  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/1/17.)  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 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind   încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  execuţie  pentru  tăierea  arborilor
evidenţiaţi în Actul de Punere în Valoare (APV) nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 2552 DJ681 Vl.
Nădragului) 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 8  al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
              Adresa nr. 25/07.01.2014 a Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara prin care solicită
prelungirea cu 10 ani a contractului de închiriere a imobilului proprietatea Primăriei Nădrag pe
care-l deţine Federaţia, situat pe str. Grădiniţei nr.3. Primarul propune încheierea contractului de
închiriere pe o perioadă de maxim 3 ani, adică până la finele mandatului actual al consiliului
local, considerându-se că o prelungire a perioadei de închiriere mai mult de 3 ani, este firesc a fi
analizată  de  consiliul  local  al  cărui  mandat  va  începe  după  expirarea  mandatului  actualului
consiliu. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Adresa nr. 27 a Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara prin care solicită scutirea de la
plata taxelor de apă,  canal,  salubrizare pentru imobilul  situat în Nădrag str.  Grădiniţei
nr.3. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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- Cererea d-nei. Dobrean Ana de a i se acorda un ajutor financiar necesar tratamentului
medical  al  fiicei  sale  Paşca  Gianina,  persoană  cu  handicap  care  necesită  tratamente
medicale costisitoare. D-na Jurconi propune să se acorde un ajutor financiar în sumă de
2.000 lei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Cheşcu Ghiorghe, persoană cu handicap grav prin care solicită aprobarea
indemnizaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.

- Cererea depusă de Weber Ioan şi semnată de locatarii apartamentelor de la blocul 10 sc.A
prin  care  solicită  deblocarea  străzii  şi  permiterea  accesului  autovehiculelor  în  zona
blocului 10 pe porţiunea dintre scările A şi B ale blocului. Primarul arată că în zonă a fost
interzis accesul autovehiculelor din motive de siguranţă a locuitorilor ( mai ales a copiilor
din bloc ) la solicitarea locatarilor zonei şi ca atare propune ca accesul sau să rămână
închis  sau  să  fie  permis  pe  toată  aleea  ce  face  legătura  între  străzile  Tineretului  şi
Metalurgiştilor. Dl. Breabăn este de părere că ar trebui să se mute banca ce blochează
accesul dinspre scara A spre scara B, dar accesul să rămână oprit dinspre magazinul de pe
strada Metalurgiştilor. Dl. Stoian propune să se mute acea bancă o perioadă de o lună şi în
cazul în care în această perioadă vor fi parcate în zonă maşini sau se va circula cu mopede
să se interzică din nou accesul. D-na Florea consideră că ar trebui să fie ridicată orice
restricţie de circulaţie. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot cererea d-
lui Weber. Cererea este respinsă cu 8 voturi contra, 2 voturi pentru ( Breabăn şi Florea ) şi
1 abţinere ( Ungur ).

- Cererea depusă de Truşcă Violeta prin care solicită repartizarea unei locuinţe. Preşedintele
de şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea preşedintelui
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. Linginari solicită informaţii despre rezultatele aplicării hotărârii privind colectarea de
la  firmele  de  exploatare  a  lemnului  a  taxei  pentru  protejarea  drumurilor  din  comună.
Primarul  arată  că întrucât  firmele nu declară  cantitatea  de lemn exploatată  se va face
adresă la Direcţia Silvică pentru a comunica aceste cantităţi.

- dl.  Linginari  solicită  să  se  facă  analiza  potabilităţii  apei  de  la  izvorul  din  vecinătatea
staţiei de gaz metan.

- dl. Lăzărescu solicită să fie demontat semaforul din zona şcolii care a fost deteriorat de un
autovehicul pentru transportul lemnelor.

- dl. Ungur solicită să fie demontate obiectele ornamentale din parc care sunt deteriorate şi
care ar putea cauza accidente.  

-  dl. Breabăn arată că există locuitori ai comunei care cresc mai mulţi câini în curţi, câini
care deranjează  vecinii  prin  lătratul  lor.  Primarul  informează  că nu se pot  lua măsuri
împotriva acestor persoane atâta timp cât ţin câinii legaţi în curtea proprie şi nu încalcă
legislaţia în vigoare. 

              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 
                      Jurj Remus                                                             Secretar

                         Fuior Mărioara
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