
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 iunie  2013 

              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 supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este d-na. Jurconi
Flavia Ioana.  

  D-na.  Jurconi,  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   însuşirea  variantei  finale  a  proiectului  de  stemă  a

comunei Nădrag, judeţul Timiş.
2. Proiect de hotărâre  privind deschiderea unei cărţi funciare noi pentru o parcelă de

teren  neproductiv  situată  în  extravilanul  comunei  Nădrag,   satul  Crivina,  judeţul
Timiş.  

3. Proiect de hotărâre privind întocmirea  studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice,
necesare realizării unor obiective de investiţii de pe raza comunei Nădrag, judeţul
Timiş.

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

5. Diverse
              Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor
proiecte de hotărâre:
- punctul 5 Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag,  pentru anul 2013.  
-  punctul  6  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Serviciul public Creşa cu Două Grupe - Comuna
Nădrag, Judeţul Timiş.   
- punctul 7 Diverse
              Se supune la vot aprobarea modificării 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   însuşirea  variantei  finale  a  proiectului  de  stemă a  comunei  Nădrag,
judeţul  Timiş.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  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 deschiderea unei cărţi funciare noi pentru o parcelă de teren neproductiv
situată  în  extravilanul  comunei  Nădrag,   satul  Crivina,  judeţul  Timiş)  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 9 voturi pentru şi 2
abţineri ( Jurj şi Grissak ).
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  întocmirea   studiilor  de  fezabilitate  şi  proiectelor  tehnice,  necesare



realizării  unor obiective de investiţii  de pe raza comunei Nădrag, judeţul Timiş.) 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  achiziţia directă a contractului de execuţie pentru obiectivul de investiţii
„Realizare  bază  sportivă  în  localitatea  Crivina,  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş”)  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 10
voturi pentru şi 1 abţinere ( Jurj ).
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (5 Proiect de
hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag,  pentru anul 2013.) 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 6  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  aprobarea organigramei,  statului de funcţii  şi  bugetului  de venituri  şi
cheltuieli pentru Serviciul public Creşa cu Două Grupe - Comuna Nădrag, Judeţul Timiş)
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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri: 
- cererea d-nei Dobrean Ana prin care solicită acordarea unui sprijin financiar pentru

tratamentul medical, transplant de ficat, necesar fiicei sale Paşca Gianina, persoană
fără venituri. Primarul propune acordarea sumei de 1.000 lei. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea depusă de Biserica Creştină Baptistă „Betel” Crivina prin care se solicită
sprijin financiar pentru realizarea unu gard împrejmuitor al bisericii. Primarul arată
că în capitolul bugetar destinat lăcaşelor de cult sunt prevăzute fonduri şi arată că
este  necesar  a  se  promova la  o  şedinţă  următoare  un proiect  de hotărâre  privind
acordarea  sprijinului  financiar.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  ca  la  şedinţa
următoare să fie promovat un proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 lei.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererile depuse de Şerban Anete dirigintele oficiului poştal, Jujonescu Ioan, Musteaţă
Culiţa, Vaşari Irina, Nincu Viorica, Guţu Alexandru, Guţu Ionel şi Hogea Alberto
Mannix prin care solicită închirierea de şoproane pentru depozitarea lemnelor în zona
blocului 6. Primarul propune ca cererile să fie discutate după finalizarea construcţiei
şoproanelor din acea zonă.   

- cererea depusă de Hriţcan Dimitrie prin care solicită cumpărarea terenul pe care-l
foloseşte de mai mulţi ani ca grădină. Primarul propune amânarea discutării cererii
pentru  o  şedinţă  viitoare,  urmând  ca  până  atunci  să  se  stabilească  cu  exactitate
situaţia juridică a terenului şi să se hotărască asupra unei eventuale licitaţii pentru
vânzare, concesionare sau închiriere. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.



- cererea d-lui. Marc Adrian de a i se închiria suprafaţa de 35 mp. de teren aflat în
vecinătatea magazinului pe care-l deţine. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.

- cererile depuse de Ciupa Valentin şi Gyapyas Valeria Maria pentru închirierea a câte
unui spaţiu pentru gararea maşinii personale în zona blocului 23. Primarul propune
aprobarea  cererilor,  şi  deplasarea  pe  teren  a  viceprimarului  şi  a  inginerului  cu
urbanismul  în  vederea  stabilirii  cu  exactitate  a  locurilor  de  parcare  repartizate.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- adresa din partea  SC Metropolis Bets SRL prin care înştiinţează despre desfăşurarea
pe viitor a activităţii de bingo pe raza comunei Nădrag.    

- cererea depusă de Dorneanu Nicoleta  prin care solicită  repartizarea unei locuinţe.
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.

            În continuare preşedintele  de şedinţă acordă cuvântul consilierilor  care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl.  Călin  arată  că  ar  fi  necesară  nivelarea  terenului  din  zona blocului  19,  rămas

denivelat după executarea lucrării de reparaţii la instalaţia de canalizare.
- Dl. Linginari arată că a fost demolat fostul magazin al forestierilor de pe strada Piaţa

Parc  şi  materialele  rezultate  au  fost  depozitate  în  zona luncă  în  locul  stabilit  de
primărie. Problema este că lângă acele materiale din demolare, diverse persoane au
început să arunce deşeuri menajere. Ca atare dl. Linginari consideră că ar fi necesară
montarea unor plăcuţe care să interzică depozitarea în zonă a gunoiului menajer.

- Dl. Linginari arată că de la şcoală urmează să se deplaseze 40 de copii în tabără pe
litoral şi solicită ca aceşti copii să fie mai bine supravegheaţi de cadrele didactice
care-i însoţesc, ţinând cont că în anii trecuţi au fost informaţii că acei copii se găseau
la ore total nepotrivite în cluburi şi baruri de noapte.

- Dl.  Ungur  solicită  informaţii  despre  obiectivul  de  investiţii  privind  modernizarea
sediului primăriei. Primarul informează că a fost scos la licitaţie pe SEAP contractul
de execuţie al lucrării şi nu a fost depusă nicio ofertă. Ca atare urmează publicarea pe
SEAP a unei noi licitaţii. 

- dl. Breabăn arată că în faţa blocului 10 deşi există semne de circulaţie care interzic
circulaţia  tuturor  autovehiculelor,  aceste  semne  nu  sunt  respectate  şi  în  zonă  se
circulă cu mopede şi alte vehicule asemănătoare.

- primarul  informează  că  în  urma repartizării  d-lui  Sabău a  locuinţei  de  pe  strada
Haiduca,  au fost  depuse mai  multe  sesizări  din partea  vecinilor  care se  plâng de
gălăgia produsă de fam Sabău şi de faptul că acesta a distrus gardurile din fier ale
locuinţei, pe care le-a vândut la fier vechi. Primarul arată că dl. Sabău va fi somat să
se comporte în mod civilizat, în caz contrar urmând să fie evacuat din locuinţă.
      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 Flavia Ioana                                               Secretar

                           Fuior Mărioara


