
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 septembrie  2018

            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 copunie informează că este necesar a fi ales un preşedinte de şedinţă pentru
următoarele  3  luni.  D-na.  Andrei  propune  ca  preşedinte  de  şedinţă  să  fie  dl.  Ungur.
Propunerea  este  supusă  la  vot  şi  este  aprobată  cu  11  voturi  pentru.  Secretarul  comunei
informează că  preşedinte de sedinţă pentru următoarele 3 luni este dl. Ungur Vasile.
            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

 Dl. Ungur, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
          1.   Proiect  de hotarare privind rectificarea bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2018.
          2.  Proiect de hotarare privind  completarea nomenclatorului stradal al comunei Nădrag
prin atribuirea de numere pentru adresa unor imobile noi de pe raza comunei.  
          3.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cumpărării  unei  autoutilitare  pentru
transporturile necesare executării de lucrări de întreţinere şi reparaţii a reţelelor de utilităţi
publice, spaţiilor verzi sau a imobilelor din patrimoniul comunei Nădrag.  
          4.  Proiect de hotarare privind achiziţionarea directă de pavaj şi borduri pentru
repararea trotuarelor din comuna Nădrag.
           5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a contractului de lucrări de tăiere
sau toaletare a arborilor de pe raza parcului de aventură Nădrag. 
           6. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare încheiat între UAT
Comuna Nădrag şi ACOR Timiş, privind exercitarea unor activităţi necesare UAT Comuna
Nădrag în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice
locale.
           7.   Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public al schelei care a
aparţinut debitorului S.C. General Service Construcţii Montaj S.R.L.    
           8.   Diverse
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 8 a unui
proiect  de  hotărâre  privind   desemnarea  şefului  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de
Urgenţă  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Nădrag,  iar  punctul
Diverse  va  deveni  punctul  nr.  9  al  ordinii  de  zi.  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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2018) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi  (Proiect de hotarare
privind  completarea nomenclatorului stradal al comunei Nădrag prin atribuirea de numere
pentru adresa unor imobile noi de pe raza comunei).  Nefiind  discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  cumpărării  unei  autoutilitare  pentru  transporturile  necesare



executării de lucrări de întreţinere şi reparaţii a reţelelor de utilităţi publice, spaţiilor verzi sau
a imobilelor din patrimoniul comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind
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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă  de pavaj  şi borduri  pentru repararea trotuarelor  din comuna
Nădrag).  Nefiind   discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea directă a contractului de lucrări de tăiere sau toaletare a
arborilor de pe raza parcului de aventură Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu
11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare încheiat între UAT Comuna Nădrag şi
ACOR Timiş, privind exercitarea unor activităţi necesare UAT Comuna Nădrag în scopul
realizării  unor atribuţii  stabilite  prin lege autorităţilor  administraţiei  publice locale.)   prin
citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public al schelei care a aparţinut debitorului S.C.
General  Service  Construcţii  Montaj  S.R.L.)   prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu
11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre  Privind  desemnarea şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag)  prin citirea proiectului de
hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi – Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
           -Adresa din partea Liceului Tehnologic Nadrag prin care soliciă fonduri în valoare de
3.800  lei,  pentru  susţinerea  desfăşurării  activităţii  atelierului  „Minţi  ascuţite,  mâini
îndrăzneţe”  din  cadrul  liceului  şi  pentru  organizarea  unei  excursii  cu  membrii  cercului.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
           - Solicitare din partea SC Luzan Logistic SRL pentru autorizaţie de comercializare
produse în zone publice în sistem ambulant. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru. 
           - Solicitare din partea Liceului Tehnologic Nădrag, prin care solicită desemnarea a 2
reprezentanţi ai consiliului local şi un reprezentant al primarului în consiliul de administraţie
a  liceului,  1  reprezentant  al  consiliului  local  în  Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea
Calităţii din cadrul liceului şi 1 reprezentant al consiliului local în Comisia pentru Prevenirea
şi  Combatera  Violenţei  din  cadrul  liceului.  Dl.  Linginari  propune  ca  reprezentanţi  în
Consiliul  de  Administraţie  al  Liceului  Tehnologic  „Traian  Grozăvescu”   din  partea
Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  pe  Lăzărescu  Răzvan  Cristian  şi  Schöner  Emil  –
Alexandru. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi.  Primarul arată că
reprezentant  al primarului în consiliul de administraţie a liceului este d-na. Andrei Ioana. D-
na. Georgescu propune ca  reprezentant  din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în



Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea  Calităţii  din  cadrul  Liceului  Tehnologic  „Traian
Grozăvescu” Nădrag pe dl. Minea Vasile. Dl. Minea refuză nominalizarea arătând că nu are
timp pentru desfăşurarea acestei  activităţi  deoarece este ocupat cu afacerile.  Dl. Linginari
propune pe dl. Ungur. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Dl.
Ungur propune ca reprezentant  din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia
pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar din cadrul Liceului Tehnologic
„Traian  Grozăvescu” Nădrag pe dna Manea Maria.  Propunerea este  supusă la  vot şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru.  
            - Cererea d-nei Farcaş Baby prin care solicită să fie luate măsuri împotriva vecinilor
săi Ghepes Zoli şi concubina sa care fac focul pe hol iar fumul intră pe uşă şi pe gem în
locuinţa sa. Primarul informează că va fi verificată situaţia la faţa locului. 
            - Cererea depusă de Pitigaie Paulina prin care solicită aprobare pentru a cumpăra
materiale  necesare  reparării  acoperişului  locuinţei  pe  care  o  deţine  în  calitate  de  chiriaş,
urmând ca suma să fie scăzută din taxa de închiriere. Primarul arată că petenta are restanţe la
plata chiriei în valoare de 1.350 lei şi propune ca întâi să fie achitate restanţele şi ulterior să
fie aprobată cumpărarea de materiale a căror valoare se va deduce din taxa de închiriere.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
            - Referatul depus de referentul din compartimentul taxe impozite al primăriei prin
care arată că apartamentul nr.6 situat în blocul 4 scara B este liber şi poate fi închiriat. 
            - Cererea d-lui. Trică Marian prin care solicită spre închiriere o locuinţă proprietate a
primăriei.  Primarul  propune să fie repartizat  pentru închiriere   apartamentul  nr.6 situat în
blocul 4 scara B. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
            - Cererea d-nei. Truşcă Cristina prin care solicită spre închiriere o locuinţă proprietate
a  primăriei.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  includererea  cererii  pe  lista  de  priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.    
           -  Cererea depusă de  Cheran Ioan prin care solicită  spre închiriere  o locuinţă
proprietate  a  primăriei.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  introducerea  cererii  pe  lista  de
priorităţi. 
           - Cererea depusă de  Paşca Lenuţa Simona prin care solicită spre închiriere o locuinţă
proprietate  a  primăriei.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  introducerea  cererii  pe  lista  de
priorităţi.
           Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                     Preşedinte de şedinţă 
   Ungur Vasile                                     Secretar 

Fuior Mărioara
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