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 PROCES - VERBAL
Încheiat azi 01 februarie 2016

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 8 dintre cei  11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează motivat următorii consilieri: Andrei Flavia Ioana, Călin Florea
şi Grissak Axente Vasile. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  8 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că este nevoie să fie ales un preşedinte de
şedinţă  deoarece  mandatul  de  3 luni  al  precedentului  preşedinte  a  încetat.   Dl.  Linginari
propune  ca  preşedinte  de  şedinţă  pentru  următoarele  3  luni  să  fie  dl.  Ungur  Vasile.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru. 

  Dl. Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată 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 2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2016.

3. Proiect  de  hotărâre  Privind  aprobarea  Agendei  cultural  sportive  şi  de  tineret  a
Primăriei comunei Nădrag, pentru anul 2016.

4. Proiect  de  hotătârâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizaţi
după încheierea contractelor  de achiziţie  şi  modificarea cotei  TVA la 20%, pentru
investiţia  „Reabilitare  si  extindere  reţea  de  apă  uzată  (canalizare  şi  staţie  de
epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş",  finanţat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.  

5. Proiect  de  hotărâre  privind  înființarea  Serviciului  public  de  salubrizare  pentru
activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care
va deservi unitățile administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș -
membre ale ADID Timiș şi a documentelor constitutive aferente.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii  contractului  de  arendare  nr.
1016/18.05.2010  şi  a  actelor  adiţionale  subsecvente  acestuia,  având  ca  obiect
arendarea păşunii comunale.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii  contractului  de  concesiune  nr.
815/10.07.2014 având ca obiect concesionarea activului Tabăra Nădrag.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii  contractului  de  concesiune  nr.
1648/05.11.2012 având ca obiect concesionarea unui teren intravilan cu suprafaţa de
260 mp. situat pa strada Padeş zona ştrand şi aprobarea vânzării respectivului teren. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce
vor  fi  efectuate  în  cursul  anului  2016  în  comuna  Nădrag  de  către  persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării casei situată la adresa Nădrag,
str.  Metalurgiştilor nr. 11, şi înscrierea în cartea funciară a celor două apartamente
rezultate. 

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  parcelării  terenului  intravilan  înscris  în  CF
401358 Nădrag nr. Cadastral 401358, situat în zona Lunca din Nădrag, în vederea
constituirii unor parcele destinate construirii de case.

12. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţia  directă  a  contractului  de  servicii  pentru
înctocmirea  proeictelor  tehnice   aferente  realizării  obiectivelor  de  investiţii
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„Construirea unei capele pentru cimitirul situat pe strada Grădiniţei din  Nadrag” şi
„Construirea a două poduri în comuna Nădrag”.

13. Diverse.
               Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea  ordinii de zi. Se aprobă cu 8 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 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul întreabă de ce
sunt prevăute cheltuieli doar pentru semestrul I şi nu sunt prevederi şi pentru semestrul II.
Primarul arată că sunt lucrări executate în continuarea anului precedent şi care trebuie să fie
achitate în primul semestru, iar  dacă sumele sunt prevăzute în trim IV lucrările nu pot fi
achitate în semestrul I astfel încât vor fi plătite penalităţi de întârziere. Dl. Breabăn arată că
lucrările şi plăţile ce pot fi executate în primul trimestru trebuie executate în acest trimestru şi
nu trebuie amânate din lipsa prevederilor. Viceprimarul propune să se voteze repartizarea pe
trimestre a  sumelor pentru principalele obiective din lista de investiţii. Propunerea se supune
la  vot  şi  este  aprobată  cu  8  voturi  pentru.  Preşedintele  de  şedinţă  solicită  propuneri  de
repartizare a sumelor.  
  - Obiectivul de investiţii „Mutare sediu primărie”. Viceprimarul propune pentru trim I şi II
câte 100 mii lei , iar pentru trim. III propune 200 mii lei. Primarul propune pentru trim I 100
mii lei, trim II 200 mii lei şi trim III 100 mii lei. Se supune la vot propunerea viceprimarului,
se votează cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă ( Ungur şi Linginari ). Se supune la vot
propunerea primarului, se votează cu 2 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ( Stoian şi Minea) şi
4  abţineri  (  Florea,  Lăzărescu,  Jurj,  Breabăn  ).  Este  aprobată  propunerea  viceprimarului
privind repartizarea sumelor la acest obiectiv din lista de investiţii.
  - Obietivul de investiţii „Modernizarea şi repararea cantinei şcolii” . Preşedintele de şedinţă
propune 200 mii lei pentru trim I, 200 mii lei pentru trim II şi 100 mii lei pentru trimestrul III.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.  
  -  Obiectivul  de  investiţii  „  Construire  capela  cimitir”  preşedintele  de  şedinţă  propune
mutarea din trim. II în trim III a sumei de 50 mii lei. Viceprimarul propune repartizarea pe
trim II a sumei de 25 mii lei şi pe trim III a sumei de 25 mii lei. Se supune la vot propunerea
preşedintelui de şedinţă, se votează cu 1 vot pentru şi 7 abţineri. Se supune la vot propunerea
viceprimarului, se votează 7 voturi pentru şi 1 abţinere ( Ungur ).  Este aprobată propunerea
viceprimarului privind repartizarea sumelor la acest obiectiv din lista de investiţii.
- Obiectivul de investiţii „Modernizarea şi renovarea căminului cultural Crivina” preşedintele
de şedinţă propune repartizarea prevăzută în proiectul de hotărâre. Propunerea este aprobată
cu 8 voturi pentru. 
- Obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere canalizare Nadrag” preşedintele de şedinţă
propune repartizarea prevăzută în proiectul de hotărâre. Propunerea este aprobată cu 8 voturi
pentru. 
-  Obiectivul  de investiţii  „Reparaţie  instalaţie  canalizare bloc 23” preşedintele  de şedinţă
propune repartizarea prevăzută în proiectul de hotărâre. Propunerea este aprobată cu 8 voturi
pentru. 
-  Obiectivul  de  investiţii  „Modernizare  străzi  comuna  Nădrag  ”  preşedintele  de  şedinţă
propune repartizarea prevăzută în proiectul de hotărâre. Propunerea este aprobată cu 8 voturi
pentru. 
-  Obiectivul  de  investiţii  „Amenajare  teren  sport  şcoala  Crivina”  preşedintele  de  şedinţă
propune repartizarea prevăzută în proiectul de hotărâre. Propunerea este aprobată cu 8 voturi
pentru.
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 - Obiectivul de investiţii „Realizarea de apărări de mal în comuna Nădrag” preşedintele de
şedinţă propune repartizarea prevăzută în proiectul de hotărâre. Propunerea este aprobată cu 8
voturi pentru. 
- Obiectivul de investiţii  „Construirea a două poduri în comuna Nădrag ” preşedintele de
şedinţă propune pentru trim I 150 mii lei, pt. trim II 150 mii lei şi pentru trim III 100 mii lei.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru. 
-  Obiectivul  de  investiţii  „Construirea  unui  turn  pentru  echipamente  telefonie  mobilă  în
Crivina”  preşedintele  de  şedinţă  propune  repartizarea  prevăzută  în  proiectul  de  hotărâre.
Propunerea este aprobată cu 8 voturi pentru.
    Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat în
privinţa repartizării pe trimestre a sumelor prevăzute pentru obiectivele de investiţii votate
pentru fiecare obiectiv în parte. Proiectul de hotărâre modificat ste adoptat cu 8 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  planului  anual  de ocupare a  funcţiilor  publice din cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului  comunei  Nădrag  pentru  anul  2016)  prin  citirea  proiectului  de
hotărâre.  Viceprimarul  întreabă dacă la  centrul  de informare turistică personalul  centrului
desfăşoară activitate în fiecare zi.  Primarul informează că activitatea se desfăşoară zilnic.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
Privind aprobarea Agendei cultural sportive şi de tineret a Primăriei comunei Nădrag, pentru
anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotătârâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizaţi  după  încheierea
contractelor de achiziţie şi modificarea cotei TVA la 20%, pentru investiţia  „Reabilitare si
extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul
Timiş",  finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală) prin citirea proiectului de
hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind înființarea Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport
deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ teritoriale
din aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș şi a documentelor constitutive
aferente) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru şi 1 abţinere
( Minea ).
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  rezilierii  contractului  de  arendare  nr.  1016/18.05.2010  şi  a  actelor
adiţionale  subsecvente  acestuia,  având ca obiect  arendarea  păşunii  comunale) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru .
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 815/10.07.2014 având ca obiect
concesionarea activului Tabăra Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul cere
ca,  concesionarul să predea inventarul preluat.  Nemaifiind discuţii  preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1648/05.11.2012 având ca obiect
concesionarea unui teren intravilan cu suprafaţa de 260 mp. situat pa strada Padeş zona ştrand
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şi aprobarea vânzării respectivului teren) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 8 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul
anului  2016 în  comuna Nădrag de către  persoanele  beneficiare  ale  prevederilor  Legii  nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 8 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea apartamentării casei situată la adresa Nădrag, str. Metalurgiştilor
nr.  11,  şi  înscrierea  în  cartea  funciară  a  celor  două  apartamente  rezultate.)  prin  citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea parcelării  terenului intravilan înscris  în CF 401358 Nădrag nr.
Cadastral  401358,  situat  în  zona  Lunca  din  Nădrag,  în  vederea  constituirii  unor  parcele
destinate construirii de case.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi
pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  achiziţia directă a contractului de servicii  pentru înctocmirea proiectelor
tehnice  aferente realizării obiectivelor de investiţii „Construirea unei capele pentru cimitirul
situat  pe  strada  Grădiniţei  din   Nadrag”  şi  „Construirea  a  două  poduri  în  comuna
Nădrag”)prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 13 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese, solicitări şi cereri:

- Dl. Breabăn solicită să se facă analize privind potabilitatea apei la toate izvoarele din
comună. De asemenea solicită să fie reparat „Izvorul lui Mihai”. 

- Dl. Stoian arată că a fost contactat de d-na Corbescu care consideră că nu are folosinţa
asupra întregului spaţiu comercial pe care l-a cumpărat în urmă cu aproximativ 20 de
ani de la primărie, întrucât din acel spaţiu primaria a despărţit printr-un zid o suprafaţă
pe  care  s-a  amenajat  biblioteca  comunală.  Dl.  Stoian  solicită  clarificări  asupra
problemei. Consilierul juridic arată că dacă persoana se consideră prejudiciată ar fi
necesară a expertiză tehnică în construcţii care să stabilească cu exactitate suprafeţele,
sau să promoveze o acţiune în constatare.

- Cererea d-lui. Chindriş Ioan Mihai prin care solicită angajarea ca asistent personal
pentru persoana cu handicap grav Steţca Maria.  Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 8 voturi pentru.

- Adresa  SC Eva  Energy prin  care  se  prezintă  oferta  privind  o  posibilă  colaborare
privind furnizarea de energie electrică pentru consumul instituţiilor publice de pe raza
comunei, sau pentru consumatorii persoane fizice .  Consilierii arată că vor analiza
oferta şi o vor prezenta şi cetăţenilor comunei.

- Adresa  preotului  paroh  al  bisericii  ortodoxe  din  Nădrag  prin  care  solicită  sprijin
financiar pentru introducerea încălzirii centrale în biserică şi casa parohială. Primarul
propune solicitarea  de lămuriri  în  legătură cu natura exactă  a  lucrărilor  ce  se  vor
executa şi a sumei solicitate. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi
pentru.
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- Cererea d-nei. profesor Crăciun Alina, membru în CA al Liceului Tehnologic Nădrag
prin care solicită aprobarea transportului cu microbuzul primăriei a elevilor clasei a III
–  a  într-o  excursie,  ca  recompensă  pentru  câştigarea  premiului  I  la  concursul
Domestos,  în valoare de 5.000 euro,  bani ce vor fi  folosiţi  la repararea grupurilor
sanitare de la şcoală. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru. 

- Cererea d-lui. Anghel Eugen prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren
în  spatele  blocului  nr.  4.  Primarul  propune,  pentru  a  se  putea  discuta  despre
organizarea  licitaţiei  de  concesiune  a  respectivului  teren,  demararea  procedurilor
privind dezmembrarea suprafeţei respective din top - ul mai mare în care este înscrisă.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea unor chiriaşi din blocul 23, aparţinând Primăriei Nădrag prin care solicită să
fie reparată instalaţia de canailzare a blocului, să fie zugrăvite holurile şi casa scării şi
să fie introdus iluminat pe holuri  şi casa scării.  Cererea este supusă la vot şi  este
aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Vodă Anghel Filip prin care arată că din cauza scurgerii apelor pluviale
de pe drumul judeţean ( drum care nu are sistem de preluare a apelor pluviale ) i-au
fost  afectaţi  pereţii  casei.  De  asemenea  arată  că  din  cauza  zidului  de  sprijin  al
drumului şi amenajării parcării şi staţiei de autobuz i-a fost îngreunat accesul în curtea
casei. Primarul propune să se deplaseze la faţa locului dl. consilier Jurj şi inginerul cu
probleme de urbanism al primăriei pentru a constata situaţia de fapt şi a identifica
posibilităţi de rezolvare.

- Cererea numiţilor Suster Aneta Damaris şi Lukaci Arpad prin care solicită o locuinţă
la  blocul  24.  Primarul  propune repartizarea  apartamentului  nr.30.  Propunerea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-nei. jurj Daniela prin care solicită o locuinţă la blocul 24. Preşedintele de
şedinţă propune introducerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 7 voturi pentru dl. Jurj nu voteaza din motive de conflict de
interese.

- Cererea d-nei.  Georgescu Cristina – Daniela prin care solicită o locuinţă la blocul 24.
Primarul propune repartizarea garsonierei nr.1 . Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-nei.  Kuliha Mărioara prin care solicită o locuinţă la blocul 24. Preşedintele
de şedinţă propune introducerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-nei.   Văcaru Laura Giorgiana prin care solicită o locuinţă  la blocul 24.
Primarul propune repartizarea apartamentului nr.11. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-nei.  Roman Georgiana Alexandra prin care solicită o locuinţă la blocul 24.
Preşedintele de şedinţă propune introducerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-nei Cheşcu Camelia prin care solicită trecerea în contractul de închiriere la
apartamentului 17 din blocul 23, a fratelui său Andrei Cioabă Mihai.  Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-nei.  Stefan Ionela Cleona prin care solicită locuinţa goală din  strada Poieni
nr.1(  fosta  locuinţă  deţinută  de  Uricariu  Ilie  ).  Cererea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 8 voturi pentru.

-  Cererea d-lui Protopăscu Dumitru  prin care solicită o locuinţă la blocul 24. Primrul
propune acordarea garsonierei G1. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8
voturi pentru.
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-  Cererea d-lui. Iova Gheorghe prin care solicită o locuinţă la blocul 23. Primarul  de
şedinţă  propune acordarea  locuinţei  în  care  a  locuit  d-na.  Suster.  Propunerea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Deschman Konrad prin care solicită închirierea terenului de pe Strada
Liniştei nr. 24 cu suprafaţa de 144 mp. Primarul propune amânarea discutării cererii
pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca până atunci să fie clarificată situaţia juridică a
terenului. Propunerea este aprobată cu 8 voturi pentru.

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

- Dl. Lăzărescu solicită ca la blocul 24 să fie construită o balustradă şi o rampă pentru
accesul persoanelor cu handicap. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8
voturi pentru.

- Dl. Breabăn arată că şi la cimitirul din Crivina ar trebui construită o capelă.
              Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                   Ungur Vasile                                                 Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara


