PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 septembrie 2014

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.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur
Vasile.
Dl. Ungur, preşedintele 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 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 750.000 lei necesar acoperirii unei părţi din cheltuielile
aferente proiectului de investiţii „Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare
sediu primărie în Comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
3. 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.
4. 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2014) 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
hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
750.000 lei necesar acoperirii unei părţi din cheltuielile aferente proiectului de investiţii
„Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în 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 3 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 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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- adresa nr. 2067/12.09.2014 a Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag
prin care solicită desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliul de
administraţie şi comisiile de specialitate ale liceului. Viceprimarul face următoarele
propuneri: ca reprezentanţi ai CL Nădrag în Consiliul de Administraţie al liceului-Ungur
Vasile, Jurconi Ioana şi Linginari Puiu; ca reprezentant al CL Nădrag în Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – Linginari Puiu şi ca reprezentant al CL Nădrag în
Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei – Linginari Puiu. Propunerea
viceprimarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- adresa nr. 949/MP/ 21.10.2014 a Administraţiei Bazinale de Apă Banat, prin
care se prezintă membrilor consiliului local concluziile verificărilor efectuate ca răspuns
la sesizarea depusă de Primăria Nădrag privind inundaţiile din comună din data de
12.07.2014.
- sesizarea depusă de Berzescu Zamfira şi Berzescu Dragoş Nistor privind
inoportunitatea amenajării de parcări auto pe terenul din faţa casei lor de pe str. Şcolii
nr.17. Primarul arată că parcarea va fi amenajată nu sub geamurile petentelor ( aşa cum se
specifică în sesizare ) ci peste drum de casa respectivă pe un teren liber. Primarul propune
amenajarea a 4 spaţii de parcare în zonă, urmând ca unul dintre spaţii să fie repartizat
familiei petenţilor. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru şi 1 abţinere ( Lăzărescu ).
- cererea depusă de Fira Aurica si Molnar Mihai prin care solicită ciment şi var
pentru repararea locuinţei în care sunt chiriaşi. Inginerul cu urbanismul al primăriei
informează că în urma verificărilor pe teren s-a constatat că materialele sunt solicitate
pentru betonarea curţii şi nu pentru repararea casei. Cererea este supusă la vot şi este
respinsă cu 11 voturi contra.
Dl. Linginari propune ca pe viitor să se acorde gratuit pentru repararea caselor
proprietate a primăriei deţinute de chiriaşi, cantitatea de maxim 5 saci de var şi 5 saci de
ciment ( cantităţile efective fiind stabilite individual pe fiecare solicitare în urma
verificărilor efectuate de inginerul cu urbanismul ) cu condiţia ca solicitantul să depună
cererea de acordare de materiale anterior efectuării reparaţiilor, să aibă achitate la zi
obligaţiile faţă de bugetul local şi pentru serviciile publice de apă-canalizare şi
salubritate, iar materialele să fie utilizate exclusiv pentru reparaţii exterioare ale pereţilor
clădirii. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere
( Minea )
- cererea depusă de dl. Costea Vasile prin care solicită închirierea locului de
parcare cu nr.16 din zona blocului 2 unde deţine un apartament. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de dl. Stănescu Ioan prin care solicită cumpărarea garsonierei
de pe str. Turnătoriei bl.13 sc.A ap.1 pe care o deţine cu chirie. Primarul arată că
solicitantul nu locuieşte efectiv în locuinţă ci locuieşte la altă adresă. Cererea este supusă
la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.
- cererea depusă de dl. Balaş Petru prin care solicită materiale de construcţie
pentru refacerea podului din faţa casei care a fost distrus în urma inundaţiilor din anul
2014. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca
solicitantul să detalieze exact ce lucrări sunt necesare, întrucât în urma verificărilor

efectuate la faţa locului s-a constatat că podul nu este distrus. Propunerea primarului este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de dl. Budin Cătălin prin care solicită închirierea unui loc de
parcare în zona blocului 23. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii
pentru o şedinţă ulterioară , urmând ca dl. Budin să depună acte doveditoare din care să
reiasă că este proprietar de autoturism.
- cererea depusă de dl. Ciupa Valentin prin care solicită închirierea unui loc de
parcare în zona blocului în care locuieşte. Primarul arată că nu mai sunt locuri de parcare
disponibile în zonă, şi propune ca cererea să fie discutată după amenajarea locurilor de
parcare de pe str. Şcolii în faţa casei cu nr. 17. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de dl. Cega Marian prin care solicită un ajutor pentru
cheltuielile de înmormântare a defunctului Vereş Emerich ( persoană care nu beneficia de
nici un venit ). Primarul propune acordarea sumei de 1.000 lei. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de d-na. Gyapas Eva prin care solicită scutirea de la plata chiriei
pentru suma reprezentând contravaloarea materialelor utilizate pentru renovarea
locuinţei. Preşedintele de şedinţă arată că petenta nu a depus cererea anterior efectuării
reparaţiilor pentru a se putea verifica necesitatea lor. Cererea este supusă la vot şi este
respinsă cu 11 voturi contra.
- cererea depusă de d-na. Molnar Voica prin care solicită scutirea de la plata
chiriei pentru suma reprezentând contravaloarea materialelor utilizate pentru repararea
locuinţei. Preşedintele de şedinţă arată că petenta nu a depus cererea anterior efectuării
reparaţiilor pentru a se putea verifica necesitatea lor. Cererea este supusă la vot şi este
respinsă cu 10 voturi contra şi 1 pentru ( Minea ).
Primarul propune ca pe viitor să se acorde scutiri de la plata chiriei pentru sume
egale cu sumele reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate la casele proprietate a
primăriei, doar cu condiţia ca cererea să fie depusă anterior efectuării reparaţiilor,
necesitatea reparaţiilor să fie confirmată de inginerul cu urbanismul din cadrul primăriei,
solicitantul să aibă achitate la zi obligaţiile faţă de bugetul local şi pentru serviciile
publice de apă-canalizare şi salubritate, iar materialele să fie utilizate exclusiv pentru
reparaţii exterioare adică reparaţii la acoperiş şi învelitoare, tencuieli pereţi exteriori,
înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
- cererea depusă de d-na. Farcas Magdalena prin care solicită scutirea de la plata
chiriei pentru suma reprezentând contravaloarea materialelor utilizate pentru repararea
locuinţei. Preşedintele de şedinţă arată că petenta nu a depus cererea anterior efectuării
reparaţiilor pentru a se putea verifica necesitatea lor. Cererea este supusă la vot şi este
respinsă cu 11 voturi contra.
- cererea depusă de d-na. Nincu Viorica prin care solicită închirierea şopronului
de lemne situat în zona blocului 6 ce a fost închiriat d-nei. Bredicean. Primarul
informează că şopronul a fost deja închiriat. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu
11 voturi contra.
- cererea depusă de dl. Lădariu Ionel Cristian prin care solicită închirierea
grădinii din spatele blocului ce a fost închiriată d-nei. Durnevici. Primarul propune
aprobarea cererii cu condiţia ca închirierea să se facă după măsurarea precisă a terenului

şi identificarea lui cu exactitate de către reprezentantul primăriei. Propunerea primarului
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de dl. Lădariu I. Cristian prin care solicită închirierea unui
spaţiu pentru amenajarea unui garaj în zona blocului 18. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de d-na. Pătraşcu Ecaterina prin care solicită închirierea unei
suprafeţe de teren situată sub ferestrele apartamentului său amplasat la parterul blocului,
teren pe care doreşte să-l împrejmuiască pentru a nu mai fi deranjată de copii. Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca reprezentanţii
primăriei să verifice la faţa locului situaţia. Propunerea primarului este aprobată cu 11
voturi pentru.
- cererea depusă de dl. Cega Marian prin care solicită aprobarea pentru
efectuarea unor lucrări de reparaţii la locuinţa proprietate a primăriei pe care o deţine şi
scăderea contravalorii materialelor ce vor fi utilizate să se scadă din valoarea taxei de
chirie pe viitor. Preşedintele de şedinţă propune aprobarea doar pentru materiale necesare
reparaţiilor exterioare. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- sesizarea depusă de dl. Ţepeş Stroie Aurel prin care arată că zidul din faţa
casei sale este deteriorat grav şi este posibil ca drumul din zonă să se rupă. Preşedintele
de şedinţă propune să se deplaseze la faţa locului dl. Linginari şi inginerul cu urbanismul
de la primărie pentru evaluarea situaţiei. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea depusă de d-na. Marton Carmen Mariana prin care solicită închirierea
locului de parcare disponibil din zona blocului 23. la care a renunţat d-na Gyapjas
Valeria. Dl. Linginari propune ca d-nei. Gyapjas să i se acorde loc de parcare in spatele
blocului 23 iar d-nei Marton sa i se acorde locul la care a renuntat d-na Gyapjas.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererile depuse de Stroescu Dumitru Petre şi Daroti Stefan Cristian prin care
solicită repartizarea de locuinţe propiretate a primăriei pentru închiriere. Preşedintele de
şedinţă propune includerea cererilor pe lista de priorităţi.
Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest
punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari arată că pe strada Liniştei dl. Ciobanu Marcel deţine 2 şoproane
care sunt deteriorate fiind în pericol de prăbuşire şi solicită demolarea lor.
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.
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