
PROCES VERBAL
încheiat azi 30 noiembrie 2010

  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. 
              Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Stoian Zaharia. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.

  Dl. Stoian, 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 Agendei Culturale Sportive şi de Tineret a
Primăriei comunei Nădrag, pentru anul 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2011.

3. Proiect de hotărâre privind participarea unităţii administrativ  teritoriale, comuna
Nădrag, la capitalul social al operatorului regional pentru servicii de salubritate
S.C. “ECOSAL-GNSC” S.R.L. Găvojdia.

4. Proiect  de hotărâre  privind achiziţionarea de echipamente cu combustibil  solid
pentru încălzire  centrală  şi  apă caldă  necesare  dotării  Grupului  Şcolar  „Traian
Grozăvescu Nădrag”.

5. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu stradal de 4 m.2 în localitatea
Crivina în vederea instalării unui echipament de telecomunicaţii.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2010.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alimentării  cu  apă  potabilă  a  comunei
Criciova de la reţeaua comunei Nădrag.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării directe, fără licitaţie de cadouri
ce vor fi distribuite copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul  Crăciunului 2010.

9. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de lemne de foc
pentru Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.

10. Proiect  de hotărâre  privind încredinţarea directă  fără licitaţie  a contractului  de
servicii  pentru întocmire  proiect tehnic pentru obiectivul  „Construire  reţea ape
uzate ( canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Nădrag,  judeţul Timiş” 

11. Diverse. 
              Se 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 aprobarea Agendei Culturale Sportive şi de Tineret a Primăriei comunei
Nădrag,  pentru  anul  2011)  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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului
de specialitate  al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2011.) 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  de hotărâre  este  adoptat  cu 11   voturi
pentru.   
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  participarea  unităţii  administrativ   teritoriale,  comuna  Nădrag,  la
capitalul  social  al  operatorului  regional  pentru servicii  de salubritate  S.C. “ECOSAL-
GNSC”  S.R.L.  Găvojdia.)  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 de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  achiziţionarea  de  echipamente  cu  combustibil  solid  pentru  încălzire
centrală şi apă caldă necesare dotării Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu 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  de hotărâre este
adoptat cu 11  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind închirierea unui spaţiu stradal de 4 m.2 în localitatea Crivina în vederea
instalării  unui echipament de telecomunicaţii.)  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 de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag  pentru anul 2010.) 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 de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea alimentării cu apă potabilă a comunei Criciova de la reţeaua
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 de hotărâre
este adoptat cu 11  voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea cumpărării directe, fără licitaţie de cadouri ce vor fi distribuite
copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul  Crăciunului 2010.) 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 de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de lemne de foc pentru Grupul Şcolar
„Traian  Grozăvescu”  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 de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.            
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  servicii   pentru
întocmire  proiect tehnic pentru obiectivul „Construire  reţea ape uzate ( canalizare şi staţie
de epurare) în localitatea 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 de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.                 
              Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 11 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese şi cereri:

- adresa din partea PSD Organizaţia judeţeană Timiş prin acordă aviz favorabil,
pentru  ocuparea  funcţiei  de  consilier  local,  d-lui.  Călin  G.  Florea  aflat  pe
poziţia 5 pe lista de consilieri ai PSD. Preşedintele de şedinţă arată că nu se
înţelege care este rostul acestei adrese, atâta timp cât postul de membru în
Consiliul  Local al  comunei Nădrag, ce revine PSD nu este vacant,  el fiind
ocupat de dl. Biriescu Ioan aflat pe poziţia 2 pe lista de consilieri. 

- Cererea d-nei Gabor Maria, care cere scoaterea de la plata chiriei şi serviciilor
pentru  apartament,  a  fratelui  său  Repede  Constantin,  care  este  decedat.
Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară când
va fi promovat un proiect de hotărâre pentru scăderea debitelor  mai multor
persoane decedate, care figurează încă în evidenţele fiscale. 

- Cererea d-nei Izgărean Dagmar prin care solicită  indemnizaţie de handicap
pentru persoana cu handicap grav Izgărean Petru, care este soţul său. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea d-lui. Popa George prin care solicită indemnizaţie de handicap pentru
persoana cu handicap grav Popa Nastasia,  care este mama sa. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Suciu Silviu prin care solicită indemnizaţie de handicap pentru
persoana  cu  handicap  grav  Suciu  Silviu,  care  este  tatăl  său.  Cererea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea  d-nei.  Luminosu  Lucia  prin  care  solicită  angajarea  ca  asistent
personal pentru persoana cu handicap grav Murgoi Alexandru Florin. Primarul
propune ca din lipsă de fonduri cererea să fie respinsă, urmând ca persoanei cu
handicap să-i fie acordată indemnizaţia prevăzută de legislaţia în vigoare, aşa
cum s-a procedat cu toate cererile similare. Propunerea primarului este supusă
la vot şi este aprobată cu unanimitate de voturi.

- Cererea d-lui. Mirea Vasile, persoană cu handicap grav prin care solicită plata
indemnizaţiei lunare de handicap. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-nei Vouciuc Simona prin care înscrierea ei ca titular pe contractul
de închiriere  a locuinţei  situată  la adresa str.  Tineretului nr. 11, care a fost
închiriată unchiului său Filimon Ioan, persoană decedată, arătând că a locuit în
acea  casă  de  peste  20  de  ani  împreună  cu  unchiul  ei.  Primarul  propune
aprobarea cererii  şi trecerea pe contractul  de închiriere  şi a surorii  titularei
Vouciuc Cristina, deoarece locuieşte împreună cu sora sa, fapt ce reiese şi din



cerere, precum şi includerea în contract a d-lui. Meglei Adrian Narcis, viitorul
soţ  al  d-nei.  Vouciuc  Simona,  aşa  cum  reiese  din  cerere.  Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. Dl. Meglei
Gh. nu votează din motive de incompatibilitate.

- Cererile depuse de Popescu Margareta şi Damşa Ion-Cosmin, prin care solicită
repartizarea unei locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererilor
pe lista de priorităţi. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.               

- Cererea d-nei. Jurconi Valentina prin care solicită închirierea unui loc acoperit
în spaţiul amenajat la blocul 22, în vederea parcării autoturismului personal.
Cererea este aprobată cu 10 voturi pentru. D-na Jurconi Ioana nu votează din
motive de incompatibilitate.

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă
pentru alte probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Linginari arată că în curtea grupului şcolar este o ţeavă de apă potabilă care
nu este izolată şi care poate îngheţa în această iarnă. Primarul arată că a trasat
sarcină conducerii grupului şcolar să ia măsuri pentru izolarea ţevii.

- Primarul  solicită  membrilor  consiliului  local  să  facă  în  viitorul  apropiat
propuneri  pentru  schimbarea  profilului  liceului  din  nădrag,  apreciind  că
profilul actual nu oferă absolvenţilor şanse importante de angajare în localitate
sau în oraşele din apropiere. Dl. Ungur arată că profilul ar trebui stabilit în
funcţie de nevoile comunei. 

- Dl.  Linginari  solicită  consilierilor  să  se  implice  mai  activ  în  determinarea
contribuabililor  care  au  restanţe  la  plata  taxelor  şi  impozitelor,  să  achite
restanţele. 

- Dl  Linginari  arată  că  pe  aleea  de  brazi  există  un  brad  aflat  în  pericol  de
prăbuşire ce trebuie tăiat. Primarul arată că se va lua legătura cu ocolul silvic
pentru marcare în vederea tăierii.   

            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 
                       Stoian Zaharia                                           Secretar

                           Fuior Mărioara
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