
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 06 august 2015

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  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. Breabăn
Georgel. 

  Dl.  Breabăn,  preşedintele  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  extraordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţia  contractului  de  execuţie  pentru  obiectivul  de
investiţii  „Realizare  bază  sportivă  în  localitatea  Crivina,  comuna  Nădrag,  judeţul
Timiş”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii a două poduri în comuna Nădrag.
3. Diverse 

             Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
             Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag,  pentru anul 2015.
             Punctul 4. Diverse
             Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă
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  achiziţia  contractului  de  execuţie  pentru  obiectivul  de  investiţii  „Realizare  bază
sportivă în localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.) prin citirea proiectului de
hotărâre  şi  referatului  compartimentului  de  specialitate.  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 construirii  a două poduri în comuna Nădrag) prin citirea proiectului  de
hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de specialitate.  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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei  Nădrag,   pentru  anul  2015)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatul
compartimentului  de  specialitate.  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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:

- Cererea d-lui. Nicolcescu Dan prin care solicită rezilierea contractului de arendă nr.
1016/18.05.2010 începând cu data  de 01.01.2016.   Primarul  arată  că se solicită  o
aprobare de principiu, urmând ca la o şedinţă ulterioară să fie promovat un proiect de
hotărâre privind rezilierea contractului de arendare nr. 1016/18.05.2010 începând cu
data  de  01.01.2016.  Cererea  este  aprobată  cu  11  voturi  pentru,  conform  celor
menţionate de primar. 

- Cererea d-nei Orlitzki Lia Margareta prin care solicită cumpărarea garsonierei pe care
o deţine în chirie în blocul 23. Primarul propune ca preţul să fie achitat integral la data
încheierii contractului dar discutarea cererii să se facă la o şedinţă ulterioară, după ce



petenta va achita restanţele la taxe şi impozite către primărie. Propunerea primarului
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Dl. Orlitzki Sorin Emanuel aduce la cunoştinţă că i s-a modificat numărul membrilor
familiei, faţă de numărul avut în vedere la repartizarea garsonierei din blocul nr.24 şi
ca atare solicit să-i fie repartizată o altă garsonieră mai mare. Primarul propune ca în
locul garsonierei nr. 41 să-i fie repartizată garsoniera nr. 34. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Primarul propune să-I fie repartizată garsoniera cu nr.6 din blocul 24, persoanei cu
handicap  Ionescu Gabriel. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.

- D-na Gyenge Bianca solicită ca în locul locuinţei pe care o deţine în blocul 24 să i se
repartizeze locuinţa nr. 26 din acelaşi bloc, la care a renunţat prin cerere scrisă dl.
Marcu Bogdan. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.

- Adresa medicului de familie Katai Eugenia prin care arată că renunţă începând cu
data de 01.08.2015 la închirierea spaţiului în care desfăşura activităţi medicale. 

- Cererea  d-lui  Protopăscu  Dumitru  prin  care  solicită  repartizarea  unei  locuinţe  în
chirie. 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  d-nei.  Cazacu  Maria  prin  care  solicită  cumpărarea  cu  plata  integrală  a
garsonierei pe care o deţine în chirie în blocul 23. Primarul arată că este vorba de o
aprobare de principiu, urmând ca la o şedinţă ulterioară să fie promovat un proiect de
hotărâre privind vânzarea şi condiţiile de vânzare. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Protopăscu Gheorghe prin care solicită închirierea unui loc de parcare.
Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se
identifica terenul necesar. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.

- Adresa  administratorului  SC  Rolfakim  SRL  –  D  prin  care  solicită  modificarea
programului  de funcţionare  :  zilnic  09,00-11,00 şi 17,00 – 23,00. Solicitarea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea  d-lui  Gyapyas  Iosif  prin  acre  solicită  material  provenite  din  demolarea
coloniei de pe strada Şcolii, pentru a repara casa proprietate a primăriei,  pe care o
deţine în chirie. Cererea este supusă la vot şi este respinsă  cu 11 voturi contra.

- Cererea d-lui. Dorneanu Gabriel Nicu prin care solicită repartizarea către dl. Galbenu
Dinel Denis a locului de parcare şi a şopronului de lemne din zona blocului 23, la care
el renunţă odată cu apartamentul proprietate al primăriei pe care-l avea închiriat în
bloc,  întrucât d-lui. Galbenu Paul Denis i-a fost repartizat apartametul respectiv în
chirie. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  

- Solicitarea d-lui Farcaş Francisc prin care solicită materiale pentru repararea locuinţei
proprietate  a  primăriei  Nădrag,  pe  care  a  primit-o  în  chirie.  Primarul  propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se verifica necesitatea
materialelor  solicitate.  Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.

- Cererea d-lui. Terec Ion prin care solicită încadrarea ca asistent  pentru persoana cu
handicap  grav Terec Elisabeta ( mama sa ). Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.

-  Cererea  d-nei.  Capotescu Rodica Daniela  prin care solicită  încadrarea  ca asistent
pentru persoana cu handicap  grav Popescu Luminiţa. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.



            Preşedintele de şedinţă  acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.

- Dl.  Linginari  solicită  să  se  stabilească  un  preţ  pentru  materialele  provenite  din
demolarea coloniei de pe strada Şcolii. Dl. Jurj propune preţul de 0,30 lei/buc. atât
pentru ţiglă cât şi pentru cărămidă. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.

- Dl. Linginari propune schimbarea orei de desfăşurare a şedinţelor consiliului local şi
anume cu începere de la ora 17. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.

-  Dl. Linginari arată că este necesar să se amenajeze locuri de parcare la blocul 24.
-  Dl. Breabăn informează că în zona fostei uzine este deteriorat un capac de la reţeaua

de canalizare. 
- Dl. Breabăn solicită din nou defiinţarea locului de joacă din faţa blocurilor nr. 2 şi 3

după cum s-a aprobat cu ceva timp în urmă.
- Dl. Călin solicită 2000 buc ţiglă provenită din demolarea coloniei de pe strada Şcolii

pentru repararea acoperişului blocului 20. Primarul propune ca, ţinându-se cont că în
bloc  mai  există  un  număr  de  aparatmente  proprietate  ale  primăriei  pe  lângă  cele
proprietate  privată,  proprietarii  de  apartamente  din  bloc  să  plătească  în  mod
proporţional   doar  1700  ţigle,  restul  de  300  de  ţigle  fiind  în  sarcina  primăriei.
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 convocată de îndată a  Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                    Breabăn Georgel                                                    Secretar

                         Fuior Mărioara


