
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 octombrie 2015

              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.
              Secretara comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Breabăn
Georgel. 

  Dl. Breabăn, 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Nădrag
pentru anul fiscal 2016.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag,  pentru anul 2015.  

3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în vederea
depunerii unei cereri de finanţare pentru implementarea proiectului  „Modernizarea,
renovarea  şi  dotarea  căminului  cultural  din  localitatea  Crivina,  comuna  Nădrag,
judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin
măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 –
investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

4. Diverse.
               Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea  ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru. 
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Nădrag pentru anul fiscal
2016) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
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,   pentru  anul  2015)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului
compartimentului  de  specialitate.  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 acordul  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag în vederea  depunerii  unei
cereri  de finanţare pentru implementarea proiectului   „Modernizarea,  renovarea şi dotarea
căminului  cultural  din  localitatea  Crivina,  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş  ”  finanţat  prin
FEADR în cadrul  programului  PNDR 2014 -  2020 prin măsura 07 – Servicii  de bază şi
reînnoirea  satelor  în  zonele  rurale,  submăsura  7.6  –  investiţii  asociate  cu  protejarea
patrimoniului cultural.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului
de specialitate. 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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Adresa  SC  Collini  Com  S.R.L.  prin  care  aduce  la  cunoştinţa  consiliului  local
deschiderea unui punct de lucru pe str. Metalurgiştilor 14 şi solicită aprobare pentru
programul de funcţionare, după cum urmează: luni-vineri 0700 – 2000 , sâmbăta 0700 –
1800,  duminica  0800 –  1300.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  programul  de
funcţionare, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

- Dl. Ionescu Moratelli Bujor, care este prezent la lucrările şedinţei arată că a avut o
cerere pentru repartizarea unei locuinţe în chirie, cerere care i-a fost reapinsă pe motiv
că are casă proprietate privată pe raza comunei, motivul respingerii fiind greşit, având



în vedere că nu el are proprietate ci fiul său. Viceprimarul informează că va prelua
cererea petentului şi va intreprinde verificările necesare privitoare la proprietate.

- D-na. Goldschmidt Larisa, care este prezentă la lucrările şedinţei, solicită repartizarea
spre închiriere a unei garsoniere la blocul 24. Viceprimarul arată că se va verifica
situaţia  locuinţelor  din  blocul  24  la  care  au  renunţat  persoanele  cărora  le-au  fost
repartizate  şi  în măsura în care petenta  îndeplineşte  punctajul  de repartizare se va
analiza posibilitatea repartizării unei locuinţe. 

- Dl. Farcaş Francisc, care este prezent la lucrările şedinţei, solicită să fie racordată la
reţeaua de curent locuinţa care i-a fost închiriată de către Primărie. Preşedintele de
şedinţă  supune  la  vot  demararea  de  către  primărie  a  demersurilor  de  racordare  a
locuinţei  şi  achitarea  taxelor  necesare  de  către  primărie.  Se  aprobă  cu  11  voturi
pentru.

- Cererea  d-nei.  Farcaş  Baby  prin  care  solicită  materiale  pentru  repararea  grupului
social al locuinţei închiriate de la primărie. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.

- Cererea  d-lui.  Daroti  Iacob  prin  care  solicită  materiale  pentru  renovarea  locuinţei
închiriate de la primărie. Preşedintele de şedinţă propune amînarea discutării cererii
pentru  o  şedinţă  ulterioară,  urmând  ca  necesitatea  lucrărilor  să  fie  verificată  de
inspectorul cu urbanismul al primăriei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.

- Cererile pentru repartizarea câte unei locuinţe în chirie,  depuse de Iova Gheorghe,
Vodă  Alexandru,  Kovacs  Petrică,  Stuleanec  Beniamin.  Preşedintele  de  şedinţă
propune ca cererile să fie trecute pe lista de priorităţi. Propunerea 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.

- Dl. Breabăn întreabă ce se întâmplă cu fosta locuinţă a d-lui Uricariu, care a primit o
altă locuinţă la blocul 24. Primarul arată că se va analiza lista de priorităţi spre a se
stabili cui se va repartiza locuinţa.

-  Dl. Linginari informează că în faţa firmei Intellman, pe şosea este o gură da canal al
cărei capac s-a afundat mult în pământ, devenind astfel periculoasă pentru circulaţia
rutieră şi solicită să fie reparată.

- Primarul  propune  demontarea  mobilierului  stradal  de  la  parcul  rustic  care  este
deteriorat şi promovarea într-o şedinţă ulterioară a unui proiect de hotărâre privind
încheierea unui contract de reparare a mobilierului existent şi montarea altor obiecte
noi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Primarul, având în vedere necesitatea încadrării pe microbuzul de transport elevi al
primăriei  a  unui  şofer  deţinător  de  permis  de  conducere  corespunzător,  propune
identificarea  unui  angajat  al  primăriei  care  să  corespundă  şi  şcolarizarea  lui.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Dl. Breabăn informează că pe porţiunea dintre blocul 4 şi strada Ghioceilor este un
arbore  care  a  crescut  mult  şi  astfel  pune  în  pericol  reţeaua  de  curent  şi  solicită
informarea ENEL-ului.       

              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 
                 Breabăn Georgel                                                    Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara
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