PROCES - VERBAL
Încheiat azi 18 septembrie 2015
Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 achiziţionarea de lemne de foc pentru Creşa din Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Nădrag pentru anul şcolar 2015 – 2016.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei de atribuire a contractului de achiziţie
publică de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată
(canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a contractului de servicii „Consultanţă în
domeniul achiziţiilor publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie publică de lucrări referitor la obiectivul Reabilitare si extindere reţea de apă
uzată (canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul
Timiş ”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de reparaţii la instalaţia de
canalizare a blocului de locuinţe situat la adresa Nădrag, str. Şcolii, bl.23, ca face
parte din patrimoniul privat al Comunei Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag
prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.
7. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea de lemne de foc pentru Creşa din Nădrag) prin citirea proiectului de
hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Dl. Linginari propune să fie
completată hotărârea în sensul cumpărării de 30 m. steri şi pentru uzina de apă. Nemaifiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat. Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe
raza comunei Nădrag pentru anul şcolar 2015 – 2016) 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 organizarea licitaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări
pentru obiectivul „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare)
în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.) 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 (Proiect de
hotărâre privind achiziţia directă a contractului de servicii „Consultanţă în domeniul

achiziţiilor publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de
lucrări referitor la obiectivul Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de
epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş ” ) 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 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de reparaţii la instalaţia de canalizare a
blocului de locuinţe situat la adresa Nădrag, str. Şcolii, bl.23, ca face parte din patrimoniul
privat al Comunei Nădrag) 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 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002.) 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 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- Cererea d-lui. Balaş Cosmin prin care solicită cumpărarea sau concesionarea unei
parcele de teren care se va elibera după demolarea coloniei de pe strada Şcolii.
Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară finalizării
demolării şi adoptării unei hotărâri referitoare la ternul respectiv. Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Balaş Cosmin prin care solicită cumpărarea a 2000 buc cărămidă
provenită din demolarea coloniei de pe strada Şcolii. Dl. Jurj spune că ar fi bine să se
vândă cât mai multe materiale la preţurile stabilite şi cât mai repede pentru a se putea
curăţi terenul. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Jujonescu Ioan prin care solicită cumpărarea a 4000 cărămizi provenită
din demolarea coloniei de pe strada Şcolii. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
- Notificarea d-nei. Gyenge Bianca prin care arată că renunţă la închirierea
apartamentului care i-a fost repartizat în blocul 24. Primarul arată că locuinţa va fi
repartizată altui solicitant de pa lista de priorităţi.
- Cererea d-nei. Buga Sarica Mariana prin care solicită să-i fie repartizată o locuinţă
mai mare în blocul 24 întrucât garsoniera care i-a fost repartizată în bloc este prea
mică pentru cei 4 membri ai familiei sale. Primarul propune să i se repartizeze
petentei locuinţa din bloc la care a renunţat Gyenge Bianca. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Farcaş Francisc prin care solicită deducerea din taxa de închiriere pentru
locuinţa sa, a sumelor pe care le-a cheltuit pentru renovarea locuinţei. Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară urmând ca inspectorul
cu urbanismul să verifice veridicitatea cheltuielilor. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Adresa Enel Distribuţie Banat prin care se solicită acordarea a 4 parcele din domeniul
public pentru amplasarea posturilor de transformare ale comunei Nădrag. Primarul
propune ca parcele să fie concesionate, în acest scop la şedinţa următoare urmând a fi
promovat un proiect de hotărâre în acest sens. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

-

Cererea d-lui. Crăciun Aurel prin care solicită rezilierea contractului de închiriere a
şopronului de lemne închiriat sub tribuna stadionului. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Munteanu Dorinel prin care solicită închirierea şopronului de lemne
închiriat sub tribuna stadionului la care a renunţat dl. Crăciun Aurel. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Lăzărescu ).
- Cererea d-lui. Alistar Costache prin care solicită înălţarea apărării de mal de pe strada
Alunului din dreptul casei sale. Inspectorul cu urbanismul informează că simpla
înălţare a zidului în zona respectivă nu rezolvă problemele legate de inundaţii întrucât
în amonte de acea porţiune nu există apărare de mal. Primarul informează că de doi
ani Apele Române au transmis că au întocmit studii şi proiecte referitoare la apărările
de mal din Nădrag urmând ca lucrările să fie demarate în viitor.
- Cererea d-lui. Potropăscu Gheorghiţă prin care solicită închirierea unui loc de parcare
în zona blocului 23. Inspectorul cu urbanismul arată că nu au fost identificate locuri
de parcare în zonă.
- Cererea d-lui. Şerban Petrică prin care solicită aprobarea împrejmuirii terenului cu
suprafaţa de 300 mp. situat în faţa casei sale, teren al cărui proprietar este. Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca inspectorul
cu urbanismul să verifice în teren situaţia existentă. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Muscaliuc Titus prin care solicită 12 m. de ţeavă PVC cu diametrul de
150 mm. şi 50 kg şi ciment pentru reparaţii la scurgerea locuinţei proprietate a
Primăriei, pe care o deţine în chirie. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-lui. Flocan Petru Anton prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei
locuinţe. Primarul propune să-i fie repartizată petentului garsoniera din blocul 24 la
care a renunţat d-na. Buga Sarica Mariana. Propunerea 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. Breabăn solicită informaţii despre tabăra de tineret din Nădrag. Primarul
informează că tabăra a fost concesionată unei persoane juridice care are obligaţia ca
până în anul 2016 să execute lucrări de renovare şi să deschidă tabăra, păstrându-i
destinaţia, în caz contrar contractul de concesiune urmând a fi reziliat.
- Dl. Ungur întreabă când va fi asfaltată strada Izvorului. Primarul arată că nu sunt
fonduri în prezent, dar lucrarea este luată în calcul pentru a fi executată.
- Dl. Ungur arată că şi pe Aleea de brazi sunt necesare lucrări de nivelare şi informează
este ruptă banca din faţa platanului din centru.
- Dl. Breabăn informează că pe strada Haiduca a fost aşternută piatră fără a fi nivelată
sau cilindrată. Primarul arată că lucrările respective urmează a se executa.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.
Preşedinte de şedinţă
Breabăn Georgel
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