
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25 octombrie  2017

            Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 11 membri ai Consiliului Local al comunei Nădrag,
Secretarul comunei informează că  preşedinte de sedinta este dl Biriescu Ioan.

            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

  D-l Biriescu Ioan, preşedintele  de şedinţă,   declară deschisă şedinţa ordinara,   a
Consiliului Local Nădrag şi  solicita modificarea ordinii de zi prin introducerea la pct. 9  a
Proiectului  de  hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  rezultati  din
intocmirea  documentatiei  de  avizare  a  lucrarilor  de  interventii  si  aprobarea  cotei  de
cofinantare  a  Consiliului  local  Nadrag  aferente  obiectivului  de  investitii
„Reabilitarea,modernizarea  si  dotarea  Liceului  Nadrag”  finantat  in  cadrul  programului
National de Dezvoltare Locala 2017-2020  si Diverse sa devina pct 10 al ordinei de zi ,

Se aproba modificarea ordinii de zi cu 11 voturi pentru
D-l Biriescu Ioan, preşedintele de şedinţă,  dă citire ordinii de zi, modificata, care este

următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de utilaje şi dispozitive pentru dotarea

Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a comunei Nădrag.
2. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  unor  dispozitive  pentru  deszăpezire

pentru echiparea utilajelor aparţinând Primăriei Nădrag.
3. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  de  anvelope  pentru  echiparea

autovehiculelor din dotarea Primăriei Nădrag.
4. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al

Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea către proprietarii celor două apartamente din

imobilul situat la adresa str. Tineretului nr.11, a terenului aferent imobilului.
6. Proiect de hotărâre privind Privind trecerea în domeniul privat al Comunei Nădrag,

a suprafeţei de 78,1900 ha terenuri agricole și terenuri cu alte categorii de folosință
(P,  Pp,  De,  Cc)  și  în  domeniul  public  a  suprafeței  de  190,0048  ha  teren  cu
destinaţie forestieră (Pd). 

7. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul public al Comunei
Nădrag a 2 terenuri intravilane situate în Nădrag str. Liniştei. 

8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren intravlian situat în Nădrag,
strada Padeş.

9. Proiectul  de hotarare privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  rezultati
din intocmirea  documentatiei  de avizare a  lucrarilor  de interventii  si  aprobarea
cotei de cofinantare a Consiliului local Nadrag aferente obiectivului de investitii
„Reabilitarea,modernizarea  si  dotarea  Liceului  Nadrag”  finantat  in  cadrul
programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

10. 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 achiziţionarea de utilaje şi dispozitive pentru dotarea Serviciului de alimentare cu apă
şi  de  canalizare  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 2 al ordinii de zi( Proiect de hotărâre
privind  achiziţionarea  unor  dispozitive  pentru  deszăpezire  pentru  echiparea  utilajelor
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aparţinând  Primăriei  Nădrag)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind  alte  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 achiziţionarea  de anvelope pentru echiparea  autovehiculelor  din dotarea  Primăriei
Nădrag  , prin citirea proiectului  de hotărâre) dl.viceprimar solicita  achizitionarea pe linga
anvelope si a  unui acumulator. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre,  cu modificarea adusa. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4  al ordinii de zi ( Proiect
de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag  pentru anul 2017) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind alte 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 5  al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind vânzarea către proprietarii celor două apartamente din imobilul situat la
adresa  str.  Tineretului  nr.11,  a  terenului  aferent  imobilului)  prin  citirea  proiectului  de
hotarare.  Nefiind alte  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 Privind trecerea în domeniul privat al Comunei Nădrag, a suprafeţei de
78,1900 ha terenuri agricole și terenuri cu alte categorii de folosință (P, Pp, De, Cc) și în
domeniul public a suprafeței de 190,0048 ha teren cu destinaţie forestieră (Pd))  prin citirea
proiectului de hotarare. Nefiind alte 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  constatarea  apartenenţei  la  domeniul  public  al  Comunei  Nădrag  a  2
terenuri intravilane situate în Nădrag str. Liniştei) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind
alte  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de  hotărâre,   cu  modificarea
adusa.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 dezmembrarea unui teren intravlian situat în Nădrag, strada Padeş),  prin
citirea  proiectului  de hotarare.  Nefiind  alte  discuţii  preşedintele  de şedinţă  supune la  vot
proiectul de hotărâre,  cu modificarea adusa.Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.

 Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9  al ordinii de zi (Proiect
de  hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  rezultati  din  intocmirea
documentatiei  de  avizare  a  lucrarilor  de  interventii  si  aprobarea  cotei  de  cofinantare  a
Consiliului  local  Nadrag  aferente  obiectivului  de  investitii  „Reabilitarea,modernizarea  si
dotarea Liceului Nadrag” finantat in cadrul programului National de Dezvoltare Locala 2017-
2020) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre,  cu modificarea adusa.Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi –
Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
             - primarul informează că a fost făcută de către un expert autorizat o expertiză de
evaluare a bazei sportive din Nădrag ( pe care o prezintă consilierilor pentru consultare ),
bază  aflată  în  proprietatea  unui  particular  şi   amplasată  pe  terenul  aparţinând  primăriei
Nădrag. De asemenea informează că proprietarul  bazei  a făcut şi el  o evaluare cu un alt
expert ( pe care o prezintă ), valoarea stabilită de acesta fiind de aproape 4 ori mai mare decât
valoarea stabilită de evaluatorul contactat de primărie. Consilierul arată că expertul contactat
de  proprietar  nu  are  atestat  emis  de  ANEVAR  ca  evaluator  cladiri.  Primarul  propune
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demararea unor discuţii cu proprietarul bazei sportive, ţinând cont de valoarera stabilită de
evaluatorul. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere
( Minea ).  
- Adresa din partea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag prin care solicită numirea
a 2 reprezentanţi  ai CL în consiliul de administraţie al unităţii şcolare, un reprezentant în
Comisia  pentru  Evaluare  şi  Asigurarea  Calităţii,  un  reprezentant  pentru  Comisia  pentru
Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar. Dl. Primar propune ca reprezentant în
Consiliul de Administraţie pe dl. Minea. Dl. Minea refuză numirea. Viceprimarul propune ca
reprezentanţi  în Consiliul  de Administraţie  pe Ungur Vasile şi Andrei Ioana, în  Comisia
pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii pe dl. Schoner Emil iar în Comisia pentru Prevenirea
şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar pe d-na Manea Maria. Propunerile sunt supuse la
vot şi sunt aprobate cu 11 voturi pentru.
-  adresa  referentului  Buzan  Adina  din  cadrul  primăriei,  prin  care  informează  că  este
disponibila apartamentul situat la adrea str. Turnătoriei bl. 13, ap.4. Preşedintele de şedinţă
arată există o cerere a d-lui Jurca Viktor care solicită spre închiriere acea locuinţă şi propune
să-i fie repartizată acestuia locuinţa respectivă. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
-  cererea d-nei Molnar Voica prin care solicită transformarea detinaţiei  unei încăperi  din
locuinţa deţinută în chirie. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  
-  cererea d-nei Jurca Elena, prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei locuinţe.
Preşedintele  de şedinţă propune introducerea cererii  pe lista  de priorităţi.  Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-   cererea d-nei Olariu Mirabela Alina, prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune introducerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-   cererile  d-nilor  Szilaghi  Iosif  şi  Antoni  Maria  şi  Franţescu  Vasile  prin  care  solicită
cumpărarea  locuinţelor  închiriate  de  la  primărie,  situate  pe  strada  Oţelarilor.  Primarul
informează  că  au  fost  demarate  procedurile  pentru  reglementarea  situaţiei  juridice  şi
evaluarea locuinţelor, după care aceste locuinţe vor fi scoase la vânzare.   
-    Viceprimarul  informează că a participat la şedinţa ADID Timiş la care s-a stabilit  că
începând cu  ian.  2018 activitatea  de colectare  a  deşeurilor  din  comună va fi  preluată  de
operatorul  Retim  şi  ca  atare  locuitorii  comunei  vor  încheia  contracte  de  salubrizare  cu
respectivul operator, care va aduce pubele de colectare, saci menajeri şi va prelua actualii
angajaţi ai serviciului de salubrizare.  
    
           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 
 Biriescu Ioan                                     Secretar 

Fuior Mărioara
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