PROCES VERBAL
încheiat azi 28 iulie 2009

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai Consiliului Local Nădrag:
Biriescu Ioan, Dobra Lucia, Jurconi Flavia, Juşca Petru, Jurj Remus, Linginari Puiu, Lăzărescu
Marinică, Meglei Gheorghe, Stoian Zaharia, Ungur Vasile.
Dl. Jurj propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile. Propunerea este supusă la
vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.
Consilierul juridic supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 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 aprobarea de pricipiu a înfiintarii serviciului comunitar de utilitati
publice la nivelul comunei Nadrag, judetul Timis.
2. Proiect de hotărâre privind atestarea – infiintarii, organizarii si functionarii cresei din comuna
Nadrag.
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru incheierea unui parteneriat cu Asociatia SocioCulturala Nadrag.
4. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru
anul 2009.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă, fără licitaţie a unui contract de servicii pentru
capturarea, transportarea în adăposturi specializate şi sterilizarea câinilor fără stăpân de pe
raza comunei Nădrag, de către o firmă specializată.
6. Diverse.
Preşedintele de şedinţă solicită modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 6 a
unui proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări
pentru lucrarea „Executarea apărării de mal pe str. Aleea Teiului din Nădrag ”, punctul 7 fiind
Diverse.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea de pricipiu a înfiintarii serviciului comunitar de utilitati publice la nivelul comunei
Nadrag, judetul Timis.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentele menţionate. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
atestarea – infiintarii, organizarii si functionarii cresei din comuna Nadrag.) 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 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
acordul pentru incheierea unui parteneriat cu Asociatia Socio-Culturala Nadrag.) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
1

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 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul
2009.) 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 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţia directă, fără licitaţie a unui contract de servicii pentru capturarea, transportarea în
adăposturi specializate şi sterilizarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei Nădrag, de către o
firmă specializată.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari arată că ar
fi bine ca echipa de capturare să fie însoţită şi de către un reprezentant al primăriei pentru a se
stabilii cu exactitate câţi câini au fost capturaţi, în aşa fel încât să se plătească doar pentru de
animale care au fost întradevăr prinse.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări pentru lucrarea „Executarea
apărării de mal pe str. Aleea Teiului din Nădrag ”) prin citirea proiectului de hotărâre.
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 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse prin prezentarea
următoarelor cereri şi adrese:
Cererile depuse de Cireşan Florica şi Cireşan Cornel prin care solicită să se ia măsuri pentru
ca şanţul din faţa casei lor care colectează apele pluviale, să nu se mai înfunde şi să nu le
mai inunde gospodăriile proprii. Dl. Jurj vede ca o rezolvare a situaţiei adâncirea şanţului,
betonarea lui şi prelungirea lui în aşa fel încât apele pluviale colectate să se verse în pârâul
Nădrăgel la capătul satului. Dl Ungur propune ca inginerul cu probleme de la urbanism să se
deplaseze la faţa locului în vederea constatării problemei şi identificării eventualelor soluţii.
Se prezintă răspunsul postului de poliţie la sesizarea d-lui. Szelle Ludovic; în acest răspuns
la unul dintre puncte, care sesizează că dl. Şerban a depozitat o grămadă de pietre în faţa
sediului Forumului German din Nădrag, poliţia arată că rezolvarea este de competenţa
Primăriei şi Consiliului Local care deţin şi administrează domeniul public. Dl. Meglei arată
că având în vedere faptul că pietrele sunt abandonate de mai mulţi ani în acel loc, să fie luate
şi folosite la construirea digului de pe strada Nucilor. Dl. Ungur propune să se trimită o
adresă de la Primărie prin care dl. Şerban să fie somat să ia pietrele de pe domeniul public.
Dl. Linginari arată că şi în alte locuri din comună locuitorii depozitează lemne sau diverse
materiale de construcţie pe trotuare sau pe zonele care au fost pavate cu dale de beton.
Pentru a se remedia această situaţie, dl. Linginari propune ca într-o şedinţă viitoare să se
promoveze un proiect de hotărâre prin care să se stabilească interzicerea, sub sancţiunea
amenzii, a depozitării de lemne sau materiale de construcţie pe zonele pavate cu dale din
beton şi totodată să se stabilească o taxă pentru depozitare pe alte locuri aparţinând
domeniului public.
Propunere de convenţie din partea Ocolului Silvic Ana Lugojana, convenţie care să se
încheie pentru limitarea propagării şi stingerii incendiilor în fondul forestier de stat
administrat de ocolul silvic, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor incendiilor din
fondul forestier. Convenţia este supusă la vot şi este respinsă cu 10 voturi contra.
Inginerul cu probleme de urbanism al primăriei Nădrag prezintă consiliului local, date
despre asociaţia de dezvoltare judeţeană pentru serviciile de apă – canalizare şi despre
operatorul judeţean care se va înfiinţa şi anume Aquatim Timişoara.
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În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la acest
punct al ordinii de zi.
dl. Linginari arată că având în vedere temperaturile ridicate ar fi de dorit ca maşina de gunoi
să nu se mai parcheze în faţa blocurilor 17 – 22, ci să se caute un alt loc de parcare în aşa fel
încât mirosul să nu mai deranjeze locuitorii din zonă.
Dl Ungur cere să se găsească şi amenajeze un loc de parcare pentru toate vehiculele din
dotarea primăriei, care să fie şi eventual închis pentru a se asigura integritatea vehiculelor.
Dl. Meglei propune ca acest loc de parcare să fie amenajat pe locul fostului depozit de lemne
al comunei de pe str. Izvodea.
Dl. Linginari întreabă dacă s-a reparat buldoexcavatorul primăriei. Consilierul juridic arată
că încă nu este reparat.
Dl. Meglei arată că apa potabilă este în continuare murdară şi propune să se aducă
proiectantul staţiei de tratare a apei, care poate a greşit în proiectarea staţiei în aşa fel încât
aceasta nu tratează apa în mod corespunzător.
Dl. Ungur arată că în parcul din centrul comunei curăţenia lasă de dorit, în special după
zilele în care se organizează discotecă în apropiere. El propune ca în parc să fie amplasate
plăcuţe de interdicţie a aruncării la întâmplare a gunoaielor, totodată pe aceste plăcuţe să fie
trecută şi amenda care se va aplica contravenienţilor
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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