PROCES VERBAL
încheiat azi 28 februarie 2011
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. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Lăzărescu Marinică.
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. Lăzărescu, 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind suportarea de către Consiliul Local al comunei Nădrag
de la bugetul local, a unei cote de 50% din valoarea hranei copiilor preşcolari
înscrişi la Grădiniţa cu Program prelungit Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate şi
proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Amenajare piaţa agroalimentară
în localitatea Nădrag”
4. Proiect de hotărâre privind transportul gratuit, cu microbuzul din dotarea
Primăriei Nădrag, al elevilor din cadrul grupului Şcolar Traian Grozăvescu
Nădrag la olimpiade şi concursuri şcolare.
5. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 5, 6 şi 7 a
trei proiecte de hotărâre, după cum urmează: 5) Proiect de hotărâre privind aprobarea
tăierii arborilor şi arbuştilor crescuţi pe păşunea comunală şi pe malurile pârâului
Nădrăgel; 6) Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a
ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice desfăşurate pentru
implementarea 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; 7) Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului
de execuţie pentru lucrarea ,,Reţea canalizare menajeră, localitatea Crivina, comuna
Nădrag, judeţul Timiş ”. Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi punctul 8 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
comunei Nădrag pentru anul 2011) prin citirea proiectului de hotărâre, a bugetului, a
listei de investiţii 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 suportarea de către Consiliul Local al comunei Nădrag de la bugetul

local, a unei cote de 50% din valoarea hranei copiilor preşcolari înscrişi la Grădiniţa cu
Program prelungit Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Preşedintele de şedinţă
solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul arată că pentru a nu exista pericolul
ca grădiniţa cu program prelungit Nădrag să nu mai aibă copii înscrişi din cauza faptului
că unii părinţi nu pot sau nu mai doresc să achite taxa pentru hrana copiilor, ar fi necesar
ca de la bugetul local să se suporte o parte din cheltuielile cu hrana copiilor, alături de
celelalte cheltuieli cu încălzirea, cu energia electrică şi altele. Dl. Ungur consideră că nu
se poate acorda o astfel de subvenţie şi propune ca discutarea proiectului de hotărâre să
fie amânată pentru o altă şedinţă, urmând ca până la acea şedinţă primăria şi grupul şcolar
să ia informaţii de la alte grădiniţe similare din alte localităţi despre posibilitatea
subvenţionării hranei copiilor. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este respins cu 11 voturi contra.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic pentru
obiectivul de investiţii „Amenajare piaţa agroalimentară în localitatea 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind transportul gratuit, cu microbuzul din dotarea Primăriei Nădrag, al
elevilor din cadrul grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag la olimpiade şi concursuri
şcolare) 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 aprobarea tăierii arborilor şi arbuştilor crescuţi pe păşunea comunală şi
pe malurile pârâului Nădrăgel) 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 aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de achiziţii publice desfăşurate pentru implementarea 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. 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 organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de execuţie pentru
lucrarea Reţea canalizare menajeră, localitatea Crivina, 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 de hotărâre este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese si cereri:
- adresa din partea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret prin care se
transmit unele observaţii şi propuneri de completare a hotărârii nr. 88 din
27.10.2009 a C.L. Nădrag, referitoare la tabăra din Nădrag. Primarul propune
ca la următoarea şedinţă să fie promovat un proiect de hotărâre care să
răspundă acelei adrese. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Springer Vilma, persoană cu handicap grav, prin care solicită
indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav, conform
reglementărilor legale în vigoare. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea medicului de familie Katai Eugenia prin care solicită să i se
diminueze cu1/2 suprafaţa din imobilul proprietate a primăriei pe care o are
închiriată, arătând că în activitatea cabinetului său medical nu are nevoie să
utilizeze întreaga suprafaţă pe care o are închiriată. Cererea este aprobată cu
11 voturi pentru.
- cererile depuse de Iorgovan Andreea Roxana, Fînaru Simona Ancuţa şi
Tudor Livius prin care se solicită repartizarea de locuinţe. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de priorităţi. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari arată că începe returul campionatului de fotbal iar echipa
comunei, care este pe primul loc în seria ei are nevoie de echipament de
sport.
- dl. Meglei arată că băncile din ciuperca de lângă parcul din centru au fost
scoase, fapt ce a creat nemulţumirea copiilor şi tinerilor care le foloseau. De
asemenea dl. Meglei solicită punerea în funcţiune a toaletelor ecologice de
lângă terenul de sport din centru. Primarul îl asigură că toaletele vor fi puse
în funcţiune. Dl. Meglei propune ca pubelele de lângă casa Klejnik să fie
mutate lângă locul de parcare a autospecialei de gunoi.
- D-na Dobra arată că dalele de pe aleea Teiului ar trebui să fie montate mai
sus, având în vedere că atunci când plouă se formează bălţi mari.
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.
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