PROCES VERBAL
încheiat azi 30 iunie 2009

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local Nădrag.
Dl. Stoian propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile. 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. Ungur Vasile, 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 stabilirea unei taxe pentru închirierea microbuzului aparţinând
Primăriei comunei Nădrag..
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de linişte în comuna Nădrag.
3. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea unui proiect de hotărâre şi
renumerotarea punctelor astfel:
3. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de lucrări
„Reparaţii străzi comuna Nădrag în suprafaţă de 1615 mp.”
4. Diverse
Preşedintele de şedinţă 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
stabilirea unei taxe pentru închirierea microbuzului aparţinând Primăriei comunei Nădrag.) prin
citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari propune ca
dacă deplasarea durează mai multe zile să se asigure, de către persoana care a închiriat microbuzul,
cazarea şi 3 mese pe zi pentru şofer, precum şi plata tuturor taxelor aferente microbuzului ( taxa
parcare, taxa autostradă, taxa de intrare în staţiune). Dl. Biriescu propune ca dacă închirierea se face
în alte scopuri decât cele prevăzute în proiectul de hotărâre, să se perceapă ca taxă de închiriere, în
afară de contravaloarea motorinei şi o sumă de 200 lei/zi pe toată durata deplasării. Viceprimarul
propune să se completeze proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse de către d-nii Linginari
şi Biriescu. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentele menţionate. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
stabilirea programului de linişte 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 de hotărâre este adoptat cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de lucrări „Reparaţii străzi comuna Nădrag în
suprafaţă de 1615 mp.”) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.
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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 4 al ordinii de zi – Diverse prin prezentarea
următoarelor cereri şi adrese:
Cererea Consiliului Parohial de la Biserica Ortodoxă Română Crivina de Jos prin care
solicită sprijin financiar şi material pentru executarea unor lucrări la biserică, cu precizarea
priorităţii lucrărilor ce se doreşte a se executa. Viceprimarul propune amânarea discutării
cererii pentru o şedinţă ulterioară, pentru a se identifica posibilitatea legală a acordării de
fonduri către instituţiile de cult de pe raza comunei. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-nei Turk Ana prin care solicită reducerea sumei de plată pentru consumul de apă
potabilă, având în vedere faptul că a avut unele defecţiuni la reţea, defecţiuni pe care din
cauza faptului că este bolnavă şi nu se poate deplasa, nu le-a observat la timp. Viceprimarul
propune deplasarea în teren a specialiştilor de la uzina de apă pentru constatarea defecţiunii
şi remedierea ei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea d-lui Sepetiuc Todor de a i se concesiona un teren situat în vecinătatea proprietăţii
sale, în vederea dezvoltării unei afaceri. Viceprimarul arată că pe terenul solicitat primăria a
amenajat un loc de joacă pentru copii. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi
contra.
Cererile depuse de Borz Simona Antonela prin care solicită repartizarea de locuinţe.Dl.
Linginari propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară când se va cere
petentei să facă dovada ultimului domiciliu avut şi motivul părăsirii acelui domiciliu.
Propunerea d-lui. Linginari este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Adresa d-lui. primar Muntean Liviu prin care aduce la cunoştinţa Consiliului Local Nădrag
faptul că în perioada 06.07.-17.07.2009 se află în concediul legal de odihnă.
În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.
D-na. Dobra arată că unii locuitori ai blocului nr.22 de pe Aleea Teiului sunt nemulţumiţi de
faptul că magazinul de la parterul blocului are instalat un coş de fum care a murdărit toată
faţada blocului. Viceprimarul arată că se va lua legătura cu firma care deţine magazinul
pentru remedierea situaţiei.
Dl. Meglei aduce la cunoştinţa consiliului local faptul că există firme care solicită
diminuarea taxei de salubritate având în vedere că acestea colectează deşeurile şi le predau
la centre de colectare. Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de scădere a taxei de
salubritate pentru firmele care predau deşeurile le centrele de colectare. Propunerea este
respinsă cu 11 voturi contra.
D-na Jurconi arată că ar fi necesară studierea necesităţii instalării iluminatului pe scara
blocului nr. 23, bloc cu locuinţe sociale.
Dl. Linginari întreabă când se închide halda de gunoi şi unde vor fi transportate deşeurile.
Viceprimarul răspunde că halda este obligatoriu să se închidă până la data de 16.07 , iar
gunoiul va fi transportat la Lugoj.
Dl. Linginari solicită ridicarea gunoiului din vecinătatea locuinţei Bogdan de pe str. Cornet,
ridicarea tomberonului amplasat acolo şi amenajarea unui loc de joacă în zona respectivă.
Viceprimarul arată că se vor lua măsuri începând de a doua zi.
Dl. Linginari ridică problema apei potabile din Nădrag care curge la robinet murdară şi care
în unele zile este oprită. Primarul arată că din cauza activităţii firmelor de exploatare a
lemnului, apa pârâului ajunge la staţia de tratare atât de murdară încât staţia nu face faţă şi
este necesar a se opri procesul de tratare a apei şi în unele zile chiar şi furnizarea apei
potabile, atunci când rezerva se epuizează. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui. Mihăilă
care este patronul unei firme de exploatare. Dl. Mihăilă propune să se formeze o comisie a
consiliului local care să se deplaseze în amonte de priza de captare atât în zilele ploioase cât
şi în zilele fără ploaie, pentru a se constata că apa nu este murdară din cauza faptului că se
trag lemne pe firul apei, ci conţine turbidităţi din cauza faptului că pe marginea drumului
forestier nu sunt şanţuri, astfel încât noroiul şi alte materiale antrenate de pe versanţi sau de
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pe variantele din parchete se scurg direct în pârâu, atât pe timp ploios cât şi pe timp frumos.
Pentru remedierea situaţiei în aşa fel încât să nu se închidă activitatea de exploatare a
lemnului care asigură multe locuri de muncă în Nădrag, dl. Mihăilă propune forarea unor
puţuri pentru captarea apei potabile, astfel încât captarea să nu se mai facă doar de la surse
de suprafaţă. De asemenea arată că ar exista şi posibilitatea ca firmele de exploatare din
zonă să participe la cheltuielile de forare. Viceprimarul consideră că forarea unor puţuri de
captare ar implica costuri foarte mari şi nu ar rezolva situaţia întrucât nu ar avea debitul
necesar şi arată că rezolvarea problemei stă în determinarea firmelor de exploatare să nu mai
tragă lemne pe firul apei şi să păstreze ordine şi curăţenie în parchete, având în vedere că în
parchete sunt aruncate tot felul de resturi de vegetaţie şi nu numai. De asemenea pentru
rezolvarea imediată a situaţiei consideră că se impune stabilirea unui program de captare a
apei şi de completare a rezervei, în timpul căruia firmele să nu desfăşoare activitate. Dl. Jurj
propune să se amenajeze bazine de liniştire a apei. Dl. Meglei arată că trebuie să fie chemaţi
la faţa locului factorii competenţi de la mediu, sănătate publică, ape, direcţia silvică etc. care
să stabilească măsurile ce se impun, având în vedere că aceste organisme au şi competenţa
tehnică necesară analizării şi remedierii situaţiei. Dl. Ungur arată că este de aceeaşi părere
cu dl. Meglei. Dl. Juşca consideră că trebuie să se analizeze cu atenţie situaţia pentru a se
stabili dacă nu cumva există şi unele lipsuri la staţia de tratare a apei. De asemenea
consideră că trebuie să se încerce pe cât posibil să nu se mai capteze apa când este foarte
murdară. Dl. Biriescu propune ca toţi consilierii să se deplaseze la faţa locului pentru a se
convinge că nu este vina firmelor de exploatare şi propune să se mai amenajeze o priză de
captare în amonte de cea existentă, după confluenţa văilor Cîrlionţu şi Padeş în aşa fel încât
captarea să se poate face succesiv de pe valea pe care apa nu prezintă turbiditate. Dl. primar
propune să se emită o somaţie către firme şi către autorităţile silvice prin care să li se pună în
vedere că dacă nu se remediază situaţia vor fi amplasate bariere pe drumul comunal DC 140,
în aşa fel încât va fi interzis accesul în zona parchetelor. De asemenea propune ca în aceeaşi
adresă să se atragă atenţia organelor silvice să amenajeze parchete şi pe alte văi din jurul
Nădragului şi nu ca acum doar pe valea Cîrlionţu care este în amonte de priza de captare şi
care este necesar să se încerce să fie scoasă din regimul de exploatare până la remedierea
deficienţelor care cauzează poluarea apei şi care pun în pericol grav sănătatea populaţiei din
comuna Nădrag. Propunerea primarului 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 ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Ungur Vasile

Secretar
Fuior Mărioara
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