PROCES - VERBAL
Încheiat azi 12 februarie 2013
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local
al comunei Nădrag. Absentează motivat dl. Minea Vasile
Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Secretara comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Breabăn
Georgel
Dl. Breabăn, 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 contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 1.850.000 mii lei necesar acoperirii unei părţi din cheltuielile
aferente 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.
2. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
1.850.000 mii lei necesar acoperirii unei părţi din cheltuielile aferente 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.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Solicitare din partea SC EPS Distribution Grup prin care solicită acordul pentru
activitate comercială în regim ambulant pe raza comunei Nădrag, constând în
servicii precum încărcări electronice de cartele SIM, încasări facturi, asigurări etc.
Dl. Călin crede că trebuie stabilită o taxă pentru aceste activităţi, taxă care să se
încaseze anticipat pentru o perioadă de 1 an. Dl. Linginari propune ca taxa să fie
de 100 lei/an. Dl. Jurj propune ca taxa să fie de 50 lei/an. Se supune la vot
propunerea d-lui Linginari şi se aprobă cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Jurj ).
Propunerea d-lui. Jurj nu se mai supune la vot întrucât a fost adoptată propunerea
anterioară cu 9 voturi pentru. Consilierul juridic arată că la cerere nu este ataşat
certificatul de înregistrare al firmei la registrul comerţului sau alt act din care să
rezulte că firma are ca obiect de activitate şi comerţul ambulant. Preşedintele de
şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca
până la acea dată să se solicite firmei depunerea unor acte doveditoare de tipul
celor menţionate anterior. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru.

-

Cererea d-lui Băban Lazăr Petru prin care solicită 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..
- Cererea d-nei Fira Aurica prin care solicită 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..
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- Dl. Linginari solicită informaţii despre gradul de colectare a taxelor şi impozitelor
la nivelul comunei Nădrag. Primarul cheamă referentul responsabil cu impozitele
şi taxele care prezintă un tabel nominal cu datele solicitate. Dl. Linginari cere ca
toţi consilierii să primească un exemplar din lista nominală cu restanţierii şi roagă
consilierii ca fiecare să ia legătura cu persoanele de pe listă domiciliate în zona de
activitate stabilită pentru fiecare consilier, pentru a-i determina să achite
restanţele.
- Dl. Breabăn arată că la fosta remiză de pompieri a uzinei a fost furat capacul unei
guri de canal. Primarul informează că se va pune o placă de beton . Dl. Linginari
consideră că se poate umple groapa cu pământ şi se poate turna beton deasupra,
fiind vorba de un cămin de la reţeaua dezafectată.
- Dl. Breabăn arată că locatarii coloniei de pe strada Poieni consumă apă potabilă
de la cişmelele stradale fără să plătească consumul, deşi locuinţele lor sunt
racordate la reţeaua de apă potabilă. Primarul spune că se vor lua măsuri de
remediere a situaţiei.
- Dl Jurj informează că în Crivina reţeaua de apă potabilă este probabil spartă în
zona casei Coroian, apa curgând pe drum. Primarul arată că se va repara conducta.
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.
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