PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25 septembrie 2013
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează motivat d-na. Florea Doina
Secretarul comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag arată că este nevoie să fie ales un preşedinte de
şedinţă . Dl. Grissak propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Călin Florea. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
Dl. Călin, 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 concesionarea prin licitaţie a Taberei Nădrag,
componentă a domeniului public al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea
Consiliului Local al Comunei Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor din specia conifere aflaţi în
incinta cimitirului situat pe strada Şcolii din Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unui decor cu teme biblice
destinat pavoazării tradiţionale a comunei Nădrag în perioada Crăciunului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate protejării străzilor şi
drumurilor din comuna Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea în sarcina persoanelor fizice sau juridice
proprietare de terenuri intravilane sau extravilane din comuna Nădrag, a
obligativităţii curăţirii terenurilor respective de planta dăunătoare denumită
ambrozie.
6. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor
proiecte de hotărâre:
- punctul 6, Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă a contractului de servicii
pentru reactualizarea planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism aferent
pentru localităţile Nădrag şi Crivina.

- punctul 7, Proiect de hotărâre privind acordul pentru încheierea de parteneriate cu
Fundaţia Salvaţi Familia în vederea implementării componentei sociale şi componentei
culturale ale 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”.
- punctul 8 Proiect de hotărâre privind achiziţia directă a contractului de servicii pentru
„Asigurarea, de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a
copiilor de vârstă antepreşcolară, în cadrul Creşei cu două grupe din subordinea
Consiliului Local al Comunei Nădrag”.
- Diverse va deveni punctul 9.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru. Se
supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind concesionarea prin licitaţie a Taberei Nădrag, componentă a domeniului
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public al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei
Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor din specia conifere aflaţi în incinta cimitirului
situat pe strada Şcolii din Nădrag.) 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 10 voturi pentru
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă a unui decor cu teme biblice destinat pavoazării
tradiţionale a comunei Nădrag în perioada Crăciunului) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate protejării străzilor şi drumurilor din
comuna Nădrag.) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea în sarcina persoanelor fizice sau juridice proprietare de terenuri
intravilane sau extravilane din comuna Nădrag, a obligativităţii curăţirii terenurilor
respective de planta dăunătoare denumită ambrozie.) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind încredinţarea directă a contractului de servicii pentru reactualizarea
planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism aferent pentru localităţile
Nădrag şi Crivina.) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordul pentru încheierea de parteneriate cu Fundaţia Salvaţi Familia în
vederea implementării componentei sociale şi componentei culturale ale 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”.) 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 10 voturi pentru.
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Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţia directă a contractului de servicii pentru „Asigurarea, de servicii
integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de vârstă
antepreşcolară, în cadrul Creşei cu două grupe din subordinea Consiliului Local al
Comunei Nădrag”.) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa din partea APCAN prin care se solicită punctul de vedere privind
oportunitatea continuării asocierii dintre Primăria Nădrag şi APCAN. Viceprimarul
arată că ar fi nevoie de studierea mai aprofundată a adresei de către
compartimentele funcţionale implicate ale primăriei, fiind necesară a situaţie clară
privind mijloacele materiale furnizate de către APCAN de-a lungul anilor.
Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară când se vor prezenta datele solicitate de viceprimar. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Peicuţi Nicolae prin care solicită în baza Legii nr. 15/2003
concesionarea unu teren în suprafaţă de 500 mp. pentru construirea unei locuinţe
personale. Secretarul comunei Nădrag arată că cererea nu face obiectul Legii nr.
15/2003. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea. Cererea este respinsă cu 10
voturi contra.
- Cererea d-lui. Olariu Ioan Dorin prin care solicită repartizarea a 10 saci de ciment
pentru ridicarea unui zid de rezistenţă în spatele casei, unde s-a produs o alunecare
de teren. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Daroti Iacob prin care solicită să i se scadă de la plata chiriei suma de
595 lei pe care a cheltuit-o cu repararea locuinţei închiriate de la Primăria Nădrag.
Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară, urmând ca inspectorul cu urbanismul să se deplaseze la locuinţa
petentului pentru a verifica existenţa reparaţiilor declarate. Propunerea se supune la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Ioan Szekesi prin care solicită un împrumut în suma de 500 lei.
Consilierul juridic arată că acordarea de împrumuturi este ilegală. Cererea este
supusă la vot şi este respinsă cu 10 voturi contra.
- Cererea d-lui. Telcean Nicolae prin care solicită cumpărarea terenului aferent casei
proprietate personală. Consilierul juridic arată că a fost deja contactat un expert
evaluator pentru stabilirea valorii terenului. Preşedintele de şedinţă propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară întocmirii raportului de
evaluare. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Gyapyas Helga prin care solicită închirierea unui loc de parcare în
zona blocului 23. Dl. Linginari arată că nu mai sunt locuri disponibile în acea zonă.
Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 10 voturi contra.
- Cererea d-nei Galbenu Adriana prin care solicită închirierea unui loc de parcare în
zona blocului 23. Dl. Linginari arată că nu mai sunt locuri disponibile în acea zonă.
Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 10 voturi contra.
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-

Cererea d-nei. Georgescu Cristina Daniela prin care solicită repartizarea unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie inclusă în lista de
priorităţi.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari solicită informaţii despre stadiul în care se află lucrarea privind pasajul
de trecere din zona blocului 19. Viceprimarul arată că lucrările sunt aproape
finalizate.
- Dl. Breabăn informează că este necesară curăţirea şanţului de pe lângă drum pe
porţiunea str. Oţelarilor – Biserica penticostală şi arată că este de acord să participe
la curăţire dacă vor fi repartizaţi câţiva muncitori.
- Dl. Linginari arată că locuinţa de pe str. Liniştei care a fost ocupată de dl. Ciorogaru
este liberă şi propune să fie repartizată d-lui. Muscaliuc, pentru a se elibera colonia
ce urmează a fi demolată. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru.
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
Călin Florea

Secretar
Fuior Mărioara
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