
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 august 2015

              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.
              Secretara comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Breabăn
Georgel. 

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

1. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  fondurilor  necesare  organizării  sărbătorii
“Ruga satului Crivina” în anul 2015.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea demolării coloniei sirtuată pe strada Şcolii nr.
20, Nădrag, jud. Timiş.

3. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
Introducerea  la  punctul  3  a  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării
directe, către titularul contractului de închiriere, a apartamentului nr.24 din blocul
situat la adresa Nădrag , str. Şcolii  bl. 23, judeţul Timiş, apartament compus din o
cameră, o bucătărie, o baie, un hol şi o debara, cu suprafaţa utilă de 40,55 mp, având
cota de 2,99 părţi din bunurile comune şi cota de 16,22 părţi din teren, înscris în
cartea  funciară  400253-C1-U24 a comunei  Nădrag nr.  cadastral  400253-C1-24 ,
proprietatea Comunei Nădrag, pe care cumpărătorul îl deţine în calitate de chiriaş.
Punctul Diverse va deveni punctul 4.

               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
hotarare privind aprobarea fondurilor necesare organizării sărbătorii “Ruga satului Crivina”
în  anul  2015)  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
hotarare privind aprobarea demolării coloniei sirtuată pe strada Şcolii nr. 20, Nădrag, jud.
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 3 al ordinii de zi (Proiect  de
hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  directe,  către  titularul  contractului  de  închiriere,  a
apartamentului nr.24 din blocul   situat la adresa Nădrag , str. Şcolii  bl. 23, judeţul Timiş,
apartament compus din o cameră, o bucătărie, o baie, un hol şi o debara, cu suprafaţa utilă de
40,55 mp, având cota de 2,99 părţi  din bunurile comune şi cota de 16,22 părţi  din teren,
înscris în cartea funciară 400253-C1-U24 a comunei Nădrag nr. cadastral 400253-C1-24 ,
proprietatea Comunei Nădrag, pe care cumpărătorul îl deţine în calitate de chiriaş) 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 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Dl.  Orlitzki  Gheorghe  solicită  materiale  pentru  reparaţia  locuinţei  proprietate  a
primăriei pe care o deţine în chirie, constând în lucrări exterioare şi reparaţie acoperiş,
lucrări a căror necesitate este confirmată de inspectorul responsabil cu urbanismul din
cadrul primăriei. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea  depusă  de  Farcaş  Baby   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.

- Cererea  depusă de  Krasta  Elfrida  prin care  solicită  acordarea  indemnizaţiei  legale
pentru  persoana  cu  handicap  grav  Krasta  Alexandru,  soţul  petentei.  Cererea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea depusă de Georgescu Ionica prin care solicită scutirea de la plata taxei pentru
consum apa potabilă,  având în vedere că din cauza spargerii  ţevii  în urmă cu mai
multe  luni,  apa  s-a  scurs  în  pământ,  iar  contorul  a  înregistrat  un  consum nereal.
Preşedintele de şedinţă propune să nu fie scutită în totalitate ci să se calculeze o medie
de consum lunară funcţie de consumul lunar măsurat pe ultimele 12 luni anterioare
defectării ţevii. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea depusă de Zenici Dănilă, Negrea Vasilică, Dumitra Ioana şi Tălcean Nicolae
prin care solicită să se ia măsuri împotriva vecinilor lor,  proprietarii caselor de pe
strada Metelurgiştilor nr. 8 şi nr.10 pentru a-i determina să facă curăţenie în curţile
caselor respective, deoarece din cauza mizeriei din curţi proprietăţile petenţilor sunt
invadate de melci, şerpi şi şobolani. Primarul propune ca proprietarii să fie chemaţi la
discuţii la primărie pentru a li se pune în vedere să facă curăţenie în curţile proprii.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Plângerea depusă de Musteaţă Culiţa prin care arată că apartamentul ei din blocul 6 a
fost inundat a doua oară de Crângaşu Mimi, care deţine în chirie un apartament al
primăriei şi solicită să i se repare aparatamentul al cărei proprietar este. Primarul arată
că este necesar ca petenta să se adreseze instanţelor de judecată pentru despăgubiri.

- Cererea  depusă  de  Fira  Geanina  prin  care  solicită  cumpărarea  casei  proprietate  a
primăriei pe care o deţine în chirie. Primarul informează că în prezent este un proces
pe rolul instanţelor de judecată în care parte este proprietarul tabular al casei, astfel
încât  este  necesară  finalizarea  acţiunii  pentru  a  se  putea  discuta  cererea,  ca  atare
propune  amânarea  discutării  cererii  după  finalizarea  procesului.  Propunerea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  

- Cererea d-lui Huţanu Mitică Marius prin care solicită  repartizarea în chirie  a unei
locuinţe.  Primarul  propune să se repartizeze o cameră din spaţiile  de cazare de la
internat. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea  depusă de  Grozoni  Adrian administrator  al  Malibu  Toress  SRL prin  care
solicită aprobare pentru orarul de funcţionare al clubului după cum urmează: luni-
vineri între orele 18-02; vineri – duminică 22-05. Dl. Linginari propune să se aprobe
orarul  luni-joi  între  orele  18-24;  vineri  –  duminică  22-04 şi  să se pună în  vedere
administratorului firmei să întreţină curăţenia în jurul sediului localului. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.    

- Cererea depusă de Lazăr Emanuel Augustin prin care arată că renunţă la locuinţa pe
care o deţine în chirie  la  blocul  7 şi  solicită  o altă  locuinţă.  Primarul  propune ca
locuinţa de la blocul 7 să fie repartizată d-nei Varga Valeria iar d-lui Lazăr să-i fie
repartizată  locuinţa  din  strada  Haiduca  nr.  1  care  a  fost  închiriată   persoanei
actualmente decedată Stancu Vuia. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru. 



- Cererea depusă de Ciupa Valentin prin care solicită aprobare pentru construirea unui
coş de fum la blocul 23 unde deţine în chirie un apartament. Cererea este supusă la
vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.   

- Cererea depusă de Orlitzki Lia Margareta prin care solicită cumpărarea garsonierei pe
care o deţine în chirie în blocul 23. Primarul propune aprobarea cererii  şi arată că
petentul  solicită  achitarea  contravalorii  apartamentului  în  rate.  Se  supune  la  vot
aprobarea vânzării. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Se supune la vot numărul de rate.
Se aprobă cu 6 voturi pentru, achitarea apartamentului în 24 de rate lunare.

              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Stoian arată că la blocul 18 instalaţia sanitară este distrusă şi solicită repararea ei.
Primarul  propune  să  fie  executate  lucrări.  Propunerea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Dl. Linginari informează că în zona restaurantului din comună este rupt un suport de
flori şi la izvor banca este ruptă. De asemenea solicită să se cureţe bălăriile de pe
marginea străzii Alunului şi să se cureţe şanţul de pe marginea străzii Cornet în zona
casei Munteanu Iosif. Primarul arată că problemele vor fi remediate.

- Dl. Breabăn informează că pe strada Oţelarilor a dispărut acoperişul de la masa cu
bănci  din zonă şi  arată  că ar fi  necesar să se facă curăţenie  în zona fostei  case a
pădurarilor.

              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 
                 Breabăn Georgel                                                    Secretar

                         Fuior Mărioara
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