PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 noiembrie 2016
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. Linginari
Puiu.
Dl. Linginari, 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 achiziţionarea de lemne de foc pentru blocul de locuinţe
nr.24 din Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare
pentru anul 2017, cu imagini din comuna Nădrag.
3. Proiect de hotătâreprivind achiziţionarea de furtun luminos şi ornamente luminoase
pentru pavoazarea festivă a comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate
copiilor participanţi la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu
ocazia Crăciunului 2016.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia
revelionului 2016-2017.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a 100 buc. corp iluminat cu led SMD, fără
transformator, cu pprotecţie la fluctuaţiile de tensiune şi antitrăznet, cu puterea de
20W, pentru echiparea reţelei de iluminat public a comunei Nădrag.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a câte unui parbriz pentru fiecare dintre cele
două microbuze din dotarea Primăriei Nădrag.
8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna
Nădrag a unor imobile situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
9. Proiect de hotărâre amenajarea împrejmuirii din plasă de gard şi a unei clădiri
destinate pazei parcului şi depozitării echipamenteor la parcul de aventură din comuna
Nădrag destinat activităţilor de recreere .
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei căi de acces auto şi pietonal
pentru public, la parcul de aventură din comuna Nădrag destinat activităţilor de
recreere.
11. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 11 a unui
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a activului teren
intravilan situat în comuna Nădrag , strada Lunca înscris în CF . 400251 Nădrag nr. top
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/4 în suprafaţă de 3000 mp.
Punctul Diverse va deveni punctul nr. 12 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 hotărâre
privind achiziţionarea de lemne de foc pentru blocul de locuinţe nr.24 din Nădrag.) 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 hotărâre
privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2017, cu imagini din
comuna Nădrag.) 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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotătâreprivind achiziţionarea de furtun luminos şi ornamente luminoase pentru pavoazarea
festivă a comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă.) 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 pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate copiilor participanţi la
festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu ocazia Crăciunului 2016.) 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 aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului 2016-2017. ) 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 pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţia directă a 100 buc. corp iluminat cu led SMD, fără transformator, cu protecţie
la fluctuaţiile de tensiune şi antitrăznet, cu puterea de 20W, pentru echiparea reţelei de
iluminat public a comunei Nădrag.) 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 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea a câte unui parbriz pentru fiecare dintre cele două microbuze din
dotarea Primăriei Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea viceprimarului.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unor imobile
situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş.) 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 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
amenajarea împrejmuirii din plasă de gard şi a unei clădiri destinate pazei parcului şi
depozitării echipamenteor la parcul de aventură din comuna Nădrag destinat activităţilor de
recreere ) 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 10 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea amenajării unei căi de acces auto şi pietonal pentru public, la parcul de
aventură din comuna Nădrag destinat activităţilor de recreere.) 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 11 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a activului teren intravilan situat în
comuna Nădrag , strada Lunca
înscris în CF .
400251
Nădrag nr. top
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/4 în suprafaţă de 3000 mp.) 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 12 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea confederaţiei Caritas a Diecezei Timişoara de a se monta o toaleta ecologică
la cantina sociale pentru vârstnici şi copii din Nădrag. Viceprimrul propune să fie montată
una dintre toaletele ecologice de lângă parcul central. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de d-na. Deliomini Ilona pentru a fi angajată ca asistent personal la
persoana cu handicap grav Deliomini Margareta care este soacra sa. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea depusă de d-na. Drui Anca de a i se închiria terenul aferent garajului pe care
l-a cumpărat de la o persoană fizică. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea depusă de dl. Farcaş Alexandru Mihai de a i se scădea din taxa de închiriere
a locuinţei proprietate a primăriei, contravaloarea materialelor pe care le-a achiziţionat
pentru repararea locuinţei. Primarul arată că există o hotărâre a consiliului local care
stabileşte ca titularii contractelor de închiriere să solicite aprobare pentru achiziţionarea de
materiale necesare reparării locuinţelor închiriate de la primărie, anterior efectuării
reparaţiilor, reprezentanţii primăriei trebuind să analizeze necesitatea reparaţiilor, felul
acestora şi cantităţile de materiale necesare. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11
voturi împotrivă.
- Cererea depusă de d-na Costescu Elisaveta prin care arată că renunţă la terenul
închiriat de la primărie situat în spatele magaziei sale de lemne şi pe care se aflau cocini
pentru creşterea porcilor. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Jorz Remus prin care solicită închirierea terenului la care a renunţat
d-na Costescu Elisaveta, menţionat la punctul anterior. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-lui Apăscăliţei Gabriel de a i se repartiza apartamentul nr. 22 din blocul
24, apartament care este liber. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct al ordinii de zi.
-D-na. Georgescu întreabă dacă vin hinghierii în comună pentru capturarea câinilor fără
stăpân. Viceprimrul arată că a fost o firmă autorizată din Timişoara care a capturat şi
transportat 20 de câini, dar că acţiunea a fost îngreunată de unii cetăţeni care în timpul
acţiunii au adăpostit câinii maidanezi în curţile proprii.
- D-na Georgescu întreabă care ste situaţia cu apa de la izvoarele de pe raza comunei.
Viceprimarul arată că au fost prelevate probe care au fost trimise la Direcţi de Sănătate
Publică, iar în urma analizelor s-a stabilit că este impropire consumului, cerându-se ca
analizele să fie repetate la o anumită perioadă de timp. Viceprimarul arată că apa de la reţea
este conformă şi poate fi consumată în condiţii de siguranţă. Dl. Ungur solicită ca populaţia
să fie informată că apa de la izvorul de la „Gaz metan” nu poate fi consumată. Viceprimarul
arată că au fost puse afişe, dar unele dintre ele au fost rupte.
- D-na Georgescu întreabă dacă toţi consilierii au achitat contribuţia voluntară din banii
proprii la care s-au angajat pentru sprijinirea echipei de fotbal a comunei. Viceprimarul arată
că mai sunt de încasat 150 lei de la o persoană.
- Primarul arată că s-a ivit o problemă care face imposibilă desfăşurarea activităţii de
către echipa de fotbal şi anume faptul că proprietarul gazonului şi al tribunei stadionului din
comună a afirmat în comună că nu mai lasă echipa să intre pe stadion. Primarul arată că a

încercat ajungerea la o eventuală înţelegere, chiar cumpărarae gazonului şi tribunei, dar
proprietarul a solicitat o sumă mult exagerrată, aproximativ 1.600.000 lei, ceea ce este de
neacceptat. Primarul arată că a fost contactat un expert evaluator autorizat, care a întocmit un
raport de evaluare din care rezultă că valoarea respectivelor obiective, calculată conform
metodologiilor legale este de 334.000 lei. Dl. Minea arată că ar trebui ca proprietarul să fie
invitat la o discuţie în cadrul unei şedinţe a consiliului local.
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.
Preşedinte de şedinţă
Linginari Puiu Ioan
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