PROCES VERBAL
încheiat azi 27 mai 2008
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi următorii 10 : Biriescu Ioan, Cireşan Dinu, Dobra
Lucia, Jurj Remus, Meglei Gheorghe, Nagy Karoly, Niţu Lucian, Stoica Cerasela, Ungur Vasile,
Vereşan Titu.
D-nul Biriescu propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Jurj Remus. Propunerea este
supusă la vot şi este adoptată cu 10 voturi pentru.
D-na secretar supune spre aprobare procesul verbal al sedinţei anterioare. Pocesul verbal
este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Dl. Jurj Remus, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinta ordinară a Consiliului local
Nădrag si dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2009.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei materialului lemnos ce se va exploata de
pe cursul de apă Nădrăgel, pe porţiunea Nădrag – Crivina.
3. Diverse
Preşedintele de sedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de sedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2009) prin citirea proiectului de hotărâre şi
a referatului compartimentului de specialitate .
Preşedintele de sedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Meglei solicită să se întocmească adrese la autorităţile competente în domeniu, în care să
se ceară lămuriri referitor la modul de stabilire a impozitului pentru apartamentele care sunt dotate
cu centrale termice proprii. Dl. Meglei arată că nu consideră corect faptul că deţinătorii de
apartamente dotate cu centrale termice proprii să plătească impozit dublu faţă de ceilalţi proprietari.
Dl. primar arată că s-au mai cerut astfel de relaţii şi în anii anteriori înainte de stabilirea impozitelor
locale, iar impozitele au fost stabilite în conformitate cu răspunsurile primite şi cu prevederile legale
în vigoare.
Dl. Meglei arată că el totuşi va cere lămuriri în calitatea sa de consilier local, invitând şi alţi colegi
de consiliu să se ralieze demersului său.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de sedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi(Proiect de hotărâre privind
stabilirea destinaţiei materialului lemnos ce se va exploata de pe cursul de apă Nădrăgel, pe
porţiunea Nădrag – Crivina) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. .
Preşedintele de sedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de sedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Diverse ) prin citirea
următoarelor adrese şi cereri :
- Adresa din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ cuprinzând un proiect de
protocol privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 şi HG nr. 1317/2006 pentru acordarea
tichetelor cadou . Dl. primar arată că bugetul din anul acesta nu dispune de fonduri suficiente pentru
acoradrea de tichete cadou în valoare de 320 lei, cu ocazia a 7 evenimente deosebite aşa cum a
solicitat comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. În consecinţă dl.
primar propune acordarea de tichete cadou în valoare de 320 lei pentru personalul de la Grupul
Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag, cu ocazia zilei învăţătorului.
Dl. Ungur propune acordarea de tichete cadou în valoare de 320 lei, la două evenimente ( Paşti şi
Crăciun).
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Nemaifiind alte propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea primarului privind
acordarea de tichete cadou în valoare de 320 lei pentru personalul de la Grupul Şcolar Traian
Grozăvescu Nădrag, o singură dată pe an cu ocazia zilei învăţătorului.Propunerea este aprobată cu 9
voturi pentru şi 1 abţinere ( Ungur). Propunerea d-lui Ungur nu se mai supune la vot.
- Cererea d-nei Cireşan Doina de a fi angajată ca asistent personal pentru persoana cu
handicap grav Cireşan Cornel. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.Dl.
Cireşan Dinu nu a votat din motive de incompatibilitate.
- Cererea din partea Federaţiei „Caritas” a Diecezei Timişoara, prin care solicită, ca în
conformitate cu protocolul încheiat cu Consiliul Local Nădrag şi cu Contractul de închiriere a
imobilului proprietate a Primăriei în care funcţionează Federaţia Caritas din Nădrag, să li se
repartizeze materialele necesare pentru efectuarea reparaţiei exterioare a clădirii, arătând totodată că
vor executa reparaţiile interioare pe cheltuiala proprie. Preşedintele de şedinţă supune cererea la vot.
Cererea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Gombos Ancuta Daciana, farmacist în localitatea Nădrag, prin care solicită
repartizarea unei locuinţe de serviciu în Nădrag, ca să nu mai fie nevoită să facă naveta la
Timişoara. Dl. primar propune ca în prima fază să i se închirieze solicitantei o cameră din spaţiile de
cazare de la cantina şcolii până la începerea anului şcolar când, în funcţie de numărul de cereri de
cazare în spaţiile respective depuse de elevi sau cadre didactice, i se va prelungi contractul d-nei sau
i se va căuta o altă locuinţă de serviciu. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.
- Cererea d-lui Halasciuc Dorel prin care solicită cumpărarea terenului proprietate a
Primăriei, în suprafaţă de 1120 mp. aferent casei de locuit pe care o deţine situată pe str.
Metalurgiştilor nr.14. Dl. primar cere consiliului local aprobarea pentru demararea demersurilor
privind evaluarea terenului, urmând ca o hotărâre privind vânzarea terenului să se ia după stabilirea
valorii sale. Se supune la vot solicitarea primarului. Este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Ciovlică Magdalena prin care solicită să i se concesioneze teren pentru
construirea unui imobil. Dl. primar propune să se identifice un teren corespunzător, urmând ca apoi
să se organizeze o licitaţie pentru concesionarea lui la care va putea participa şi d-na Ciovlică.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui Aluculesei Mihai prin care solicită să i se concesioneze teren pentru
construirea unui imobil. Dl. primar propune să se identifice un teren corespunzător, urmând ca apoi
să se organizeze o licitaţie pentru concesionarea lui la care va putea participa şi dl. Aluculesei.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui Farkas Francisc - Vilian pentru repartizarea unei locuinţe. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererea să fie introdusă pe lista de priorităţi. 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 Nădrag.

Preşedinte de sedinţă
Jurj Remus

Secretar
Fuior Marioara
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