
PROCES VERBAL
încheiat azi 08 septembrie 2009

Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La  lucrările  şedinţei  sunt  prezenţi  toţi  cei  11  membri  ai  Consiliului  Local  al  comunei

Nădrag. 
            Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile. Propunerea este supusă
la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.

Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.

Dl.  Ungur  Vasile,  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 modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin
Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  execuţie
lucrări  pentru  lucrarea  „Tăiere  arbori  situaţi  pe malurile  pârâului  Nădrăgel  pe porţiunea
cuprinsă între Nădrag şi Crivina, care prezintă pericol de prăbuşire şi obturare a albiei”

3.   Diverse.
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a 3 proiecte de hotărâre şi
renumerotarea punctelor astfel: 

3. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru
elaborarea  documentaţiei  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenţii,   proiectului  tehnic  şi
detaliilor  de execuţie  pentru obiectivul  de investiţii  „Reabilitare  şi refuncţionalizare bloc
locuinţe sociale în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  execuţie
lucrări pentru lucrarea „ Decolmatarea albiei pârâurilor din comuna Nădrag şi transportul
materialelor rezultate” .

5. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de lucrări
pentru lucrarea „Executarea apărări de mal cu lungimea de 60m pe strada Padeş”

6. Diverse.
            Se 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 hotărâre privind
modificarea  şi  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.           
           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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări pentru lucrarea „Tăiere arbori
situaţi pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea cuprinsă între Nădrag şi Crivina, care prezintă
pericol de prăbuşire şi obturare a albiei”) prin citirea proiectului de hotărâre.
            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 11
voturi pentru.  
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  servicii  pentru  elaborarea  documentaţiei  de
avizare a lucrărilor de intervenţii,  proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie pentru obiectivul de
investiţii  „Reabilitare  şi  refuncţionalizare  bloc  locuinţe  sociale  în  localitatea  Nădrag,  comuna
Nădrag, judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre.

1



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 11
voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări pentru lucrarea „ Decolmatarea
albiei pârâurilor din comuna Nădrag şi transportul materialelor rezultate”) prin citirea proiectului de
hotărâre.

Nefiind discuţii,  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.  Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de lucrări pentru lucrarea „Executarea
apărări de mal cu lungimea de 60m pe strada Padeş”) prin citirea proiectului de hotărâre.

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 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse prin prezentarea
următoarelor adrese:
- adresa din partea Postului de Poliţie Nădrag prin care solicită  consiliului local  adoptarea unei
hotărâri prin care să se stabilească programul de funcţionare a barurilor şi localurilor din comuna
Nădrag până cel târziu la ora 24. Secretara arată că în competenţa consiliului local nu stă stabilirea
orarului  de funcţionare  a  barurilor  sau altor  agenţi  economici  şi  nici  stabilirea  unor  îngrădiri  a
activităţii acestora. Secretara arată că agenţii economici îşi stabilesc programul de funcţionare în
condiţiile legii şi cu obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, urmând să aducă la cunoştinţa
organelor  administraţiei  publice  locale  respectivele  programe.  Primarul  informează  că  vor  fi
convocaţi  agenţii  economici  care  desfăşoară  activităţi  de  bar  sau  discotecă  pentru  a  se  stabili
împreună cu ei programe de funcţionare şi măsuri de asigurare a liniştei publice în zona localurilor
pe care le patronează.    
         În  continuare  preşedintele  de  şedinţă  acordă  cuvântul  participanţilor  la  şedinţă  pentru
eventuale probleme la acest punct al ordinii de zi. 

- dl. Meglei arată că ar trebui desfiinţat stăvilarul aflat pe cursul apei în zona blocurilor 17-
22, întrucât  acesta  generează  pericol  de inundaţie  în cazul  ploilor  abundente.  Primarul
arată că s-a intenţionat demolarea stăvilarului dar Apele române nu acordă aviz pentru
desfiinţarea stăvilarului, pragul respectiv având rolul de liniştire a apelor. De asemenea
primarul arată că se va solicita din nou Apelor Române acordul.

- dl. Linginari arată că deşi s-a intenţionat închiderea accesului vehiculelor pe aleea dintre
blocurile 3 şi 10, prin amplasarea unor stative cu flori, totuşi există persoane care circulă
în acea zonă cu mopede sau atv-uri. Ca atare propune instalarea unor semne de circulaţie
de interdicţie şi solicită ca poliţia să urmărească mai atent circulaţia în zonă.

- dl. Linginari solicită informaţii despre modul de repartizare a ajutoarelor( zahăr şi făină)
care urmează să se distribuie în comună. Primarul arată că aceste ajutoare vor fi distribuite
pe baza unor liste  primite  de la  Consiliul  Judeţean Timiş,  pe aceste  liste  fiind trecute
persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001, şomerii în plată, pensionarii cu pensii reduse
şi persoanele cu handicap.

- dl.  Jurj  informează  că  la  staţia  de autobuz din Crivina  sunt  necesare  unele  lucrări  de
reparaţii.           

        Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.

                  Preşedinte de şedinţă 
                        Ungur Vasile                                         Secretar

                           Fuior Mărioara 

2


	Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a 3 proiecte de hotărâre şi renumerotarea punctelor astfel:
	3. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
	4. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări pentru lucrarea „ Decolmatarea albiei pârâurilor din comuna Nădrag şi transportul materialelor rezultate” .
	5. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de lucrări pentru lucrarea „Executarea apărări de mal cu lungimea de 60m pe strada Padeş”
	6. Diverse.

