
Încheiat azi 09 noiembrie 2011

  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. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Jurconi Ioana.
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.

  D-na.  Jurconi  ,  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 pe anul 2011.
              2. Proiect de hotărâre privind renunţarea la executarea balcoanelor de la
obiectivul  de investiţii  ,,Refuncţionalizarea  şi  mansardarea clădirii  internat  în  locuinţe
sociale, modificare regim de înălţime de la P+4E la P+4E+M în loc. Nădrag, jud. Timiş”.
             3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de materiale
pentru confecţionarea de ornamente luminoase utilizate la pavoazarea comunei Nădrag cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
             4.  Proiect de hotărâre privind casarea celor 2 remorci auto din dotarea Primăriei
comunei Nădrag, şi achiziţionarea directă a unei remorci auto folosite. 

          5.  Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea ca punctul 1 al
proiectului de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor
depuse  în  cadrul  procedurilor  de  achiziţii  publice  a  contractelor  de  furnizare  pentru
„Achiziţia  de materiale şi echipamente destinate conservării  şi promovării  specificului
local  şi  a  moştenirii  culturale  locale  în  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş  ”  şi  pentru
“Achiziţia  de utilaje  pentru întreţinerea  drumurilor  în comuna Nădrag, judeţul  Timiş”
proceduri desfăşurate  în vederea implementării proiectului integrat  “Modernizare străzi
comunale,  construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate
conservării  şi  promovării  specificului  local  şi  moştenirii  culturale,  achiziţia  de utilaje
pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul
PNDR măsura 322. 
              Punctele următoare vor fi renumerotate începând cu punctul 2. Punctul Diverse
va fi punctul 6.
              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 aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de achiziţii publice a contractelor de furnizare pentru „Achiziţia de materiale
şi  echipamente  destinate  conservării  şi  promovării  specificului  local  şi  a  moştenirii
culturale locale în comuna Nădrag, judeţul Timiş ” şi pentru “Achiziţia de utilaje pentru
întreţinerea  drumurilor  în  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş”  proceduri  desfăşurate   în
vederea implementării proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa
cu 2  grupe,  achiziţia  de  materiale  şi  echipamente  destinate  conservării  şi  promovării
specificului  local  şi  moştenirii  culturale,  achiziţia  de  utilaje  pentru  întreţinerea
drumurilor,  în comuna Nădrag, judeţul  Timiş” finanţat  prin programul PNDR măsura
322. ) 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 2 al ordinii de zi(Proiect de
hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
comunei  Nădrag  pe  anul  2011.)  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 11  voturi pentru.   
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  renunţarea  la  executarea  balcoanelor  de  la  obiectivul  de  investiţii
,,Refuncţionalizarea şi mansardarea clădirii internat în locuinţe sociale, modificare regim
de înălţime de la P+4E la P+4E+M în loc. Nădrag, jud. Timiş”.) 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de materiale pentru confecţionarea de
ornamente luminoase utilizate la pavoazarea comunei Nădrag cu ocazia sărbătorilor de
iarnă.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind
discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. 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 casarea celor 2 remorci auto din dotarea Primăriei comunei Nădrag, şi
achiziţionarea directă a unei remorci auto folosite.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii  pe
marginea acestui proiect. Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Proiectul
de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
acordarea  cuvântului  membrilor  consiliului  local  care  au  probleme  la  acest  punct  al
ordinii de zi.

- dl. Biriescu arată că unele persoane care deţin în calitate de chiriaşi apartamente
ale primăriei nu le îngrijesc corespunzător, în acele apartamente fiind mizerie, ele
fiind focare de infecţie. Primarul propune constituirea unei comisii compuse din
viceprimar,  dl.  Biriescu  ca  reprezentant  al  consiliului  local,  şeful  postului  de
poliţie  şi  medicul  de  familie  care  să  verifice  starea  apartamentelor  închiriate.
Propunerea este supusă la vot şi este adoptată cu 11 voturi pentru

- primarul solicită consilierilor să se implice mai mult în mobilizarea cetăţenilor din
comună la efectuarea curăţeniei în jurul caselor personale, având în vedere că se
apropie sărbătorile.

- primarul informează că la licitaţiile pentru vânzarea autospecialei de colectare a
gunoiului şi a buldoexcavatorului nu s-a prezentat nimeni şi ca atare informează
că licitaţiile de vânzare vor fi reluate.

- primarul solicită consilierilor să analizeze până la una dintre şedinţele următoare
problema  vânzării  de  către  Primăria  comunei  Nădrag  a  păşunii  împădurite  a
comunei Nădrag. D-nii Meglei, Juşca , Jurj şi Biriescu arată că nu sunt de acord
cu vânzarea păşunii împădurite.

- cererea d-nei Fira Gianina Dafina pentru repartizarea unei locuinţe la internat .
Preşedintele de şedinţă propune trecerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru.  

              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 
                       Jurconi Ioana                                                Secretar



                           Fuior Mărioara
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