
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 noiembrie 2012

              
              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.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru. 
              Secretara comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari Puiu
Ioan. 

  Dl.  Linginari,  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  aprobarea  cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite
copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul  Crăciunului 2012. 

2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare 
pentru anul 2012, cu imagini din comuna Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind contractarea unui credit bancar necesar acoperirii unei
părţi din cheltuielile neeligibile din cadrul 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. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  organizarea  unei  licitaţii  pentru  concesionarea
terenului  situat  pe  strada  Fagului,  înscris  în  CF  307  Nădrag  nr.  top
1/1//1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/150 

5. Proiect de hotărâre privind amenajarea în comuna Nădrag a unei platforme pentru
depozitarea biodeşeurilor, în vederea compostării si fermentării acestora;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei culturale pentru anul 2013.  
7. Diverse 

            Primarul propune modificare ordinii de zi astfel:   
- punctul 7 - proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ

din  Comuna  Nădrag,  ce  face  parte  din  sistemul  naţional  de  învăţământ
preuniversitar.

- punctul 8 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  nr. 21/31.10.2012
privind montarea de pavele pentru amenajarea unei parcări cu suprafaţa de 200
mp. pe strada Tineretului în zona blocului nr. 2.

- punctul 9 -  Diverse.
            Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. 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 cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite copiilor din comuna
Nădrag , cu prilejul  Crăciunului 2012) 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 11 voturi pentru.
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             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2012,
cu  imagini  din  comuna  Nădrag.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului
compartimentului  de  specialitate.  Preşedintele  de şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea
acestui proiect. Primarul solicită consilierilor care au fotografii cu imagini din Nădrag să
le aducă pentru a putea fi cuprinse în calendar. Viceprimarul este de părere că ar fi util să
se tipărească alături de cele 900 de calendare cu fotografii actuale şi  50 de calendare cu
fotografii vechi, de colecţie din Nădrag, care în anii trecuţi au avut un impact remarcabil.
Primarul arată că datorită timpului scurt până la finele anului, tipografia poate executa în
prima fază doar cele 900 de calendare cu imagini actuale, urmând ca cele cu imagini de
colecţie  să fie realizate  în luna ianuarie.    Nemaifiind discuţii  preşedintele  de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  contractarea  unui  credit  bancar  necesar  acoperirii  unei  părţi  din
cheltuielile  neeligibile  din  cadrul  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. Primarul arată că este
vorba despre aprobarea de principiu a contractării unui credit bancar necesar acoperirii
cheltuielilor aferente proiectului integrat, cheltuieli care depăşesc posibilităţile bugetului
local,  urmând ca după strângerea de date de pe piaţa bancară referitoare la dobânzile
practicate, condiţiile de acordare  şi după stabilirea cu exactitate a sumei necesare să fie
promovată o altă hotărâre privind achiziţia contractului de împrumut.  Nemaifiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10
voturi pentru şi 1 abţinere ( Breabăn ). 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru concesionarea terenului situat pe strada
Fagului,  înscris în CF 307 Nădrag nr.  top 1/1//1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/150) prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect, şi acordă cuvântul
domnului  Balaş  Petru  care  este  de  faţă  la  lucrările  şedinţei  şi  care  este  unul  dintre
solicitanţii  acestui  teren.  Dl.  Balaş  arată  că  este  apicultor  autorizat  şi  că  pentru
desfăşurarea activităţii sale are nevoie de o suprafaţă de 10 mp sau puţin mai mult din
acel teren pentru amenajarea unui spaţiu de depozitare a ramelor de stupi. Primarul arată
că nu pot fi dezmembrate suprafeţe atât de mici din acel teren şi că mai există solicitări
pentru concesionarea terenului ( dintre care una chiar din partea familiei fratelui d-lui
Balaş, fapt ce a generat chiar un început de conflict ), astfel că va fi necesară organizarea
unei licitaţii pentru concesionare la care se va putea desigur înscrie şi dl Balaş Petru. Dl.
Ungur este de părere că ar trebui încercată aplanarea conflictului dintre cei doi. Primarul
informează că a discutat cu ambii, dar nu s-a ajuns la nici un rezultat.  Nemaifiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10
voturi pentru şi 1 abţinere ( Florea ). 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  amenajarea  în  comuna  Nădrag  a  unei  platforme  pentru  depozitarea
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biodeşeurilor, în vederea compostării si fermentării acestora;) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Primarul arată că amenajarea
acestei platforme a fost dispusă şi în urma unui control al Gărzii de Mediu, şi propune ca
locaţie vechea haldă de gunoi, sau terenul de la capătul străzii Ghioceilor, sau terenul de
pe strada Oţelarilor între pârâu şi pădure. Se supune la vot locaţia şi se aprobă cu 11
voturi  pentru,  amplasarea  platformei  pe  locul  vechii  halde  de  gunoi  a  comunei.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.  Nemaifiind 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 aprobarea agendei culturale pentru anul 2013.) 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 7 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ din Comuna Nădrag, ce face
parte  din  sistemul  naţional  de  învăţământ  preuniversitar)  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 8 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  21/31.10.2012  privind  montarea  de  pavele
pentru amenajarea unei parcări  cu suprafaţa de 200 mp. pe strada Tineretului  în zona
blocului nr. 2.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul
arată  că  în  urma  solicitărilor  locatarilor  din  zonă şi  a  măsurătorilor  efectuate  la  faţa
locului, a reieşit necesitatea măririi cu 350 mp a suprafeţei parcării din zona blocului 2
stabilită iniţial prin HCL Nădrag nr. 21/31.10.2012. De asemenea arată că datorită lipsei
de personal şi a complexităţii lucrării, aceasta nu poate fi executată cu personal propriu ci
este necesară contactarea unei firme de specialitate. Dl. Grissak întreabă dacă firma care
execută lucrarea va da garanţie pentru lucrări. Primarul arată că în contractul de execuţie
va fi stipulată o garanţie de 24 de luni, şi propune ca din comisia de recepţie să facă parte
d-nii. consilieri Grissak şi Linginari.   Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- cererea  d-lui.  Durcan  Samir  pentru  repartizarea  unei  locuinţe.  Preşedintele  de
şedinţă  propune ca cererea să fie trecută pe lista  de priorităţi.  Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- adresa  din  partea  SC  Luzan  Logistic  SRL prin  care  solicită  eliberarea  unei
autorizaţii de comercializare în zone publice, direct din maşină, a produselor din
tutun. Solicitarea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.     

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl Ungur informează că locatarii  de la blocul 22 doresc să fie informaţi  de ce
proprietarii de apartamente dotate cu centrale termice proprii plătesc impozit mai
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mare decât proprietarii apartamentelor fără centrală termică. Primarul arată că aşa
prevede Codul fiscal şi arată că a mai fost trimis d-nei. Dobra de la blocul 22, care
a  sesizat  mai  multe  instituţii,  o  adresă  prin  care  s-a  explicat  detaliat  această
problemă.  Primarul  arată  că referentul  responsabil   cu impozitele  şi taxele  din
cadrul Primăriei Nădrag va prezenta această adresă consiliului local.

- dl.  Călin  solicită  schimbarea  orei  de  desfăşurare  a  şedinţelor  de  consiliu  şi
propune ca şedinţele să înceapă la ora 1400 . Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Dl.  Breabăn  solicită  ca  pe  aleea  Bradului  să  se  termine  lucrările  de  tăiere  a
arborilor şi să se facă curăţenie în zonă.     

         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                                                Secretar

                           Fuior Mărioara
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