
                                                            PROCES VERBAL
                                                     încheiat azi 28 noiembrie 2008

 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,

La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii  10 membri ai consiliului local: Biriescu Ioan,
Dobra Lucia, Jurconi Ioana, Linginari Puiu, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Niţu Lucian Petruţ,
Stoian Zaharia, Stoiconi Cristian, Ungur Vasile.  
            dl. Stoiconi propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Meglei Gheorghe. Propunerea este
supusă la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.

Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.

dl. Meglei Gheorghe, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2008.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
Aparatului de specialitate  al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2009.
           3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe de închiriere a buldoexcavatorului din
dotarea primăriei.
           4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării directe de cadouri ce vor fi distribuite
locuitorilor comunei Nădrag , cu prilejul  Crăciunului 2008.
           5.  Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de apă potabilă, canalizare şi
salubritate pentru personalul încadrat la SPGC (sectorul salubritate) al Primăriei Nădrag .
           6  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unui cazan termic pe gaz pentru
centrala termică a Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu ” Nădrag
           7.  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unui covor din tartan pentru sala de
sport a Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu ” Nădrag.
           8.   Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unor produse pentru cantina Grupului
Şcolar „Traian Grozăvescu ” Nădrag.
           9.  Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr.43 / 2006
privind aprobarea unor măsuri în scopul protejării străzilor şi drumurilor din comuna  Nădrag.
          10.  Diverse .
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor proiecte de
hotărâre:
          10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului legal de proiect pentru proiectul
integrat  „  Reabilitare  şi  extindere  reţea  de  apă  uzată  (  canalizare  şi  staţie  de  epurare  )
localitatea Nădrag, judeţul Timiş, îmbunătăţire reţea de drumuri – drum sătesc DS strada
Padeş,   localitatea  Nădrag,  judeţul  Timiş   şi  achiziţionarea  de  materiale  şi  echipamente
destinate  conservării  şi  promovării  patrimoniului  cultural  imaterial   din  comuna Nădrag,
judeţul Timiş”
          11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare al comunei Nădrag judeţul Timiş.
          12. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unor servicii de elaborare a unor studii
de specialitate.
          13. Proiect de hotărâre privind stabilirea punctelor de îmbarcare / debarcare a persoanelor
transportate, pentru cursele regulate şi pentru cursele regulate speciale.
          14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale Sportive şi de Tineret a Primăriei
comunei Nădrag, pentru anul 2009.  
          Punctul „Diverse” de pe ordinea de zi va deveni punctul nr. 15.
          Preşedintele de şedinţă  supune la vot  aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu 10
voturi pentru.
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            Preşedintele de şedinţă  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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru
anul 2008.) 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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  din  cadrul  Aparatului  de  specialitate   al
Primarului 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea  unei  taxe  de  închiriere  a  buldoexcavatorului  din  dotarea  primăriei.)  prin  citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Linginari propune stabilirea de tarife diferenţiate pentru persoanele fizice şi persoanele

juridice şi anume 30 lei/oră pentru persoanele fizice şi 50 de lei pe oră pentru persoanele juridice 
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu

propunerea d-lui Linginari. Proiectul de hotărâre modificat este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea cumpărării directe de cadouri ce vor fi distribuite locuitorilor comunei Nădrag ,
cu prilejul  Crăciunului 2008.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului
de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
            Primarul propune modificarea proiectului de hotărâre prin introducerea cumpărării directe şi
a 1000 de calendare cu imagini din Nădrag şi 1000 felicitări care să fie distribuite cetăţenilor în
acelaşi timp cu cadourile.

Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
propunerea primarului. Proiectul de hotărâre modificat este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
scutirea de la plata taxelor de apă potabilă, canalizare şi salubritate pentru personalul încadrat la
SPGC (sectorul salubritate) al Primăriei Nădrag .) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. 

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Stoiconi întreabă dacă în proiectul de hotărâre sunt scutiţi toţi angajaţii primăriei şi arată

că  şi alţi angajatori procedează la scutirea angajaţilor de la taxele proprii ( CFR, ENEL etc)
Dl. Primar propune modificarea proiectului de hotărâre în aşa fel încât să fie scutiţi de la

plata taxelor doar angajaţii de la SPGC sectorul salubritate care au cele mai mici salarii şi lucrează
în condiţiile cele mai grele.
            Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
propunerea primarului . Proiectul de hotărâre modificat este adoptat cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri (
Stoiconi şi Minea ).
          Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă a unui cazan termic pe gaz pentru centrala termică a Grupului Şcolar „Traian
Grozăvescu  ”  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 10 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi(Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea  directă  a  unui  covor  din  tartan  pentru  sala  de  sport  a  Grupului  Şcolar  „Traian
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Grozăvescu ”  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 10 voturi pentru
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă a unor produse pentru cantina Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu ” 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 10 voturi pentru
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr.43 / 2006 privind aprobarea unor măsuri în scopul
protejării  străzilor  şi  drumurilor  din comuna  Nădrag )  prin citirea  proiectului  de hotărâre  si  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 10 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  numirea  reprezentantului  legal  de  proiect  pentru  proiectul  integrat  „  Reabilitare  şi
extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare ) localitatea Nădrag, judeţul
Timiş, îmbunătăţire reţea de drumuri – drum sătesc DS strada Padeş,  localitatea Nădrag,
judeţul  Timiş   şi  achiziţionarea  de  materiale  şi  echipamente  destinate  conservării  şi
promovării patrimoniului cultural imaterial  din comuna Nădrag, judeţul Timiş”) prin citirea
proiectului de hotărâre si 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 11 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare al comunei Nădrag
judeţul Timiş.) prin citirea proiectului de hotărâre si 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 12 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă a unor servicii de elaborare a unor studii de specialitate.) prin citirea
proiectului de hotărâre si 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 13 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  stabilirea  punctelor  de  îmbarcare  /  debarcare  a  persoanelor  transportate,  pentru  cursele
regulate  şi  pentru  cursele  regulate  speciale)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  si  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 14 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea Agendei Culturale Sportive şi de Tineret a Primăriei comunei Nădrag, pentru anul
2009) prin citirea proiectului de hotărâre si 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
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            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 15 al ordinii de zi – Diverse prin acordarea
cuvântului persoanelor care au probleme la acest punct al ordinii de zi sau prin citirea de cereri  sau
adrese:

- dl.  Gaidoş  Albin,  reprezentantul  firmei  Autolugojana,  care  participă  la  şedinţă,  cere
permisiunea   să  prezinte  o  problemă a  firmei  pe  care  o  reprezintă.  Se  arată  că  prin
hotărâre a CL Nădrag firma de transport public pe care o reprezintă este obligată la plata
unei taxe pentru parcarea autobuzelor pe teritoriul comunei Nădrag. Dl. Gaidoş arată că
în judeţ  sau în judeţele  limitrofe  în care operează Autolugojana pentru transportul  în
comun, nu mai există o astfel de taxă. Atrage atenţia că dacă se va menţine hotărârea de
consiliu care stabileşte această taxă, pe care este conştient că trebuie să o respecte, va fi
nevoit să crească preţul biletelor la transportul de călători pe ruta Lugoj -  Nădrag pentru
a-şi  putea  crea  fondurile  necesare  taxei,  ceea  ce  va  crea  nemulţumire  în  rândurile
populaţiei comunei. Arată că cere înţelegere din partea consiliului local, având în vedere
că  a  făcut  investiţii  masive  pentru  dotarea  cu  autobuze  moderne  care  să  asigure  un
transport civilizat pentru călători. Arată de asemenea că în Lugoj nu se plăteşte această
taxă,  municipiul luând măsura amenajării  unei parcări  păzite pentru autobuze,  parcare
gratuită.  Dl. Linginari întreabă de ce nu a scăzut preţul biletului de autobuz având în
vedere că preţul motorinei s-a diminuat considerabil. Dl. Gaidoş arată că preţul motorinei
nu are o pondere atât de mare în preţul biletului în aşa fel încât nu se poate modifica
preţul  biletului  la  fiecare  modificare  de  preţ  a  motorinei.  Viceprimarul  întreabă  dacă
activitatea de transport în comun de călători nu beneficiază de subvenţii de la Consiliul
Judeţean.  Dl. Gaidoş arată că nu există nici  un fel  de subvenţie.  Primarul  arată că la
următoarea  şedinţă  de  consiliu  va  fi  analizată  propunerea  d-lui  Gaidoş  privind
desfiinţarea taxei, urmând a se comunica rezultatul analizei.   

- Şeful de post, cere permisiunea să se adreseze comercianţilor prezenţi( Obeadă Monica şi
Bec  Teodor)   care  au  magazine  în  jurul  şcolii,  unde  după  cum  a  arătat  la  şedinţa
anterioară directorul grupului şcolar, se servesc băuturi alcoolice şi ţigări elevilor care
chiulesc de la ore. Le atrage atenţia comercianţilor că legea interzice comercializarea de
alcool la o distanţă mai mică de 500 m. de şcoli, şi de asemenea se interzice vânzarea de
alcool  şi  tutun  minorilor,  sub  sancţiunea  amenzii  sau  chiar  a  închiderii  magazinului.
Primarul arată că o situaţie similară există şi la discoteca din comună unde sunt serviţi cu
băutură tineri cu vârste de 13-15 ani. Dl. Bec arată că are cunoştinţă despre prevederile
legale  în domeniu,  dar arată că de cele mai multe ori  minorii  se roagă de colegi sau
prieteni  majori  să  le  cumpere  alcool  sau  tutun,  în  acest  fel  comercianţii  fiind  în
imposibilitate să ştie cui sunt destinate produsele. Dl. Bec arată că ar fi necesar ca la
şcoală să se ţină reuniuni sub supravegherea cadrelor didactice , în aşa fel încât copiii
minori să nu mai fie tentaţi să meargă la discotecă unde atmosfera este total neadecvată
vârstei lor.

- Preşedintele de şedinţă dă citire cererii d-nei Rista Zamfira care propune încheierea unui
parteneriat între Primăria Nădrag şi domnia sa în calitate de proprietar al construcţiilor de
pe terenul de fotbal din comună, arătând că ea asigură folosinţa gratuită a stadionului de
fotbal pentru echipa de fotbal a comunei, căreia îi asigură şi folosirea vestiarelor şi a
celorlalte  facilităţi(apă caldă etc.)  în timp ce primăria  vine în parteneriat  cu folosinţa
gratuită  pe  tot  parcursul  anului,  de  către  firma  d-nei  Rista,  a  terenului  pe  care  este
edificată baza sportivă şi va ajuta şi cu forţă de muncă în limita posibilităţilor pentru
lucrările de întreţinere a bazei.. Dl. Primar arată că ar fi posibilă o astfel de asociere, prin
care d-na Rista ar fi scutită de plata taxelor pentru utilizarea terenului iar comuna Nădrag
ar avea de câştigat faptul că echipa de fotbal a comunei ar avea unde să-şi desfăşoare
jocurile şi antrenamentele şi de asemenea şi alte categorii de locuitori ai comunei ar avea
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acces gratis la stadionul de fotbal.  Viceprimarul arată că nu este de acord cu scutirea
totală a d-nei Rista de la plata taxelor asupra terenului şi consideră că s-ar putea diminua
nivelul actual al taxei care este de 3lei/mp/an. Dl Niţu propune aprobarea parteneriatului
şi scutirea totală de taxă, având în vedere că d-na Rista va avea oricum cheltuieli  cu
utilităţile şi cu întreţinerea bazei sportive şi ca atare propune încheierea unui parteneriat
pe perioada de 1 an, urmând ca după această perioadă în urma unei analize financiare să
se decidă în ce formă va fi continuat parteneriatul. Preşedintele de şedinţă supune la vot
propunerea d-lui Niţu . Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru. Dl. Meglei nu a votat
din motive de incompatibilitate.

- Cererea d-nei Farcaş Magdalena pentru angajarea ca asistent personal al persoanei cu
handicap Farcaş Elena. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea d-nei Kiss Lia pentru angajarea ca asistent personal al persoanei cu handicap
Kiss Carol. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea  d-lui  Balcan  Petrică  pentru  angajarea  ca  asistent  personal  al  persoanei  cu
handicap Balcan Alida. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea d-nei Murgoi (Obeadă) Monica prin care solicită  anularea debitului  pe care-l
datorează firma sa pentru serviciile de salubritate, arătând că nu a mai avut activitate la
firmă din 01.03.2007. Referentul cu probleme de servicii sociale al Primăriei arată că
d-na  Murgoi  a  fost  solicitată  în  mai  multe  rânduri  în  anul  2007 şi  2008 să  vină  să
reglementeze  problema  debitului,  dar  nu  a  dat  curs  acestor  solicitări.  Dl.  Linginari
propune respingerea cererii arătând  că au mai existat cereri similare în trecut, adresate de
alte persoane fizice sau juridice, cereri respinse şi este nevoie de consecvenţă în soluţiile
adoptate de consiliul local. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea d-nei Murgoi.
Cererea este respinsă cu 10 voturi contra.

- Cererea  d-nei  Birou Liliana,  medic  de familie,  care solicită  rezilierea  contractelor  de
închiriere a locuinţei de serviciu şi a spaţiului în care funcţionează cabinetul medical,
având în vedere că îşi încetează activitatea în comună. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui Mihalca Sever Claudiu, medic de familie, care solicită închirierea locuinţei
de serviciu şi a spaţiului pentru cabinet medical, deoarece doreşte să se stabilească în
comuna Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Dl. Stoiconi prezintă adresa nr. 1884/27.11.2008 a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu
prin care se arată situaţia necesarului de fonduri băneşti pentru plata facturilor restante.
Primarul informează că situaţia este cunoscută, că la momentul actual nu există fonduri,
dar  că este  posibil  ca  aceste  fonduri să fie  repartizate  consiliului  local  la următoarea
rectificare a bugetului consiliului judeţean.

- Cererile  d-lor  Dobra  Ştefănuţ  Marius  şi  Bărnuţiu  Gheorghe  pentru  repartizarea  de
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de priorităţi.
Propunerea este aprobată cu 10 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 Nădrag.

Preşedinte de şedinţă 
                          Meglei Gherorghe                                        Secretar

    Fuior Mrioara 
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