
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 06 februarie 2014

            
              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată 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. Jurj Remus.  

  Dl. Jurj , preşedinte 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 2014.
             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 05.11.2014 a
Scrisorii de Garantare de la   FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500  lei,  în vederea
garantării obligaţiilor de plata a avansului de 285.000   lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat  „Înfiinţarea centrului local de informare turistica şi
marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din
fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.13.  în baza contractului de de finanţare
nerambursabila nr. C313011053700009/05.05.2011  şi actelor adiţionale ulterioare,   în
favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
              3.  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   bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
comunei  Nădrag  pentru  anul  2014.)  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.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (. Proiect de
hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 05.11.2014 a Scrisorii de Garantare
de la   FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500  lei,  în vederea garantării obligaţiilor
de plata a avansului de 285.000   lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului intitulat  „Înfiinţarea centrului local de informare turistica şi marketingul serviciilor
legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin
programul PNDR măsura 3.13.   în baza contractului de de finanţare nerambursabila nr.
C313011053700009/05.05.2011  şi actelor adiţionale ulterioare,  în favoarea Agenţiei de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) 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.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:
          - cererea d-lui. Lăzărescu Marinică de renunţare la închirierea locului de parcare
situat în zona blocului 21. Preşedintele de şedinţă propune aprobarea cererii şi închirierea



locului  respectiv  către  dl.  Scutăreanu  Marius.  Propunerea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru.   
            - cererile depuse de Filip Loredana, Kanalos Adrian si Kanalos Denisa Florentina
prin care solicită închirierea de locuinţe.  Preşedintele  de şedinţă propune introducerea
cererilor pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru. 
              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl.Linginari întreabă dacă contractele de închiriere a locuinţelor proprietate a
primăriei pot fi încheiate pe termen de un an. Consilierul juridic informează
că  aceste  contracte  sunt  încheiate  în  condiţiile  Legii  nr.  114/1996  care
stabileşte şi termenele pentru care se face închirierea.

- dl. Lăzărescu solicită să fie demontat semaforul din zona şcolii care a fost
lovit de o maşină, întrucât este în pericol de prăbuşire. Primarul arată că a
doua zi va fi demontat semaforul.

-  dl. Lăzărescu arată că în faţa societăţii SC Tunad pe porţiunea pe care se
asigură accesul la şcoală este în permanenţă noroi scos din incinta firmei de
maşinile  grele  care  transportă  lemn de  la  acea  firmă  şi  propune să  se  ia
legătura  cu  patronul  pentru  ca  firma  să  betoneze  suprafaţa  respectivă.
Primarul arată că vor fi întreprinse demersurile necesare.

  
              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 
                      Jurj Remus                                                          Secretar

                           Fuior Mărioara


