PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 ianuarie 2018
Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 membri ai Consiliului Local al comunei Nădrag.
Absentează dl. Balaş Traian. Secretarul comunei informează că preşedinte de sedinta este dl.
Biriescu Lazăr.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Dl. Biriescu Lazăr, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinara, şi
dă citire ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului
de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi
penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la
bugetul local, datorate de către contibuabilii persoane juridice şi persoane fizice de pe raza
Unităţii Adminitsrativ Teritoriale Comuna Nădrag pentru anul 2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2018
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi
efectuate în cursul anului 2018 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
5. Proiect de hotărâre privind încetarea funcţionării Creşei cu Două Grupe, Comuna Nădrag,
Judeţul Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din locuinţă de serviciu în locuinţă
convenabilă pentru locuinţa situată la adresa Nădrag, str. Tineretului, bl.2, sc. A, ap. 15 , jud.
Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri intravilane situate în localitatea Nădrag,
strada Liniştei.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna
Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018
9. Diverse.
Primarul propune modificare ordinii de zi prin introducerea unui Proiect de hotărâre
privind evaluarea şi vânzarea prin licitaţie a 4 parcele de teren intravilan din localitatea
Nădrag şi renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi astfel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru
anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce
vor fi efectuate în cursul anului 2018 în comuna Nădrag de către persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi
penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor
obligaţii la bugetul local, datorate de către contibuabilii persoane juridice şi persoane
fizice de pe raza Unităţii Adminitsrativ Teritoriale Comuna Nădrag pentru anul 2018.
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5. Proiect de hotărâre privind încetarea funcţionării Creşei cu Două Grupe, Comuna
Nădrag, Judeţul Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT
Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018.
7. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri intravilane situate în localitatea
Nădrag, strada Liniştei.
8. Proiect de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin licitaţie a 4 parcele de teren
intravilan din localitatea Nădrag.
9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din locuinţă de serviciu în locuinţă
convenabilă pentru locuinţa situată la adresa Nădrag, str. Tineretului, bl.2, sc. A, ap.
15 , jud. Timiş.
10. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi
pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al
primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul 2018) prin citirea proiectului de
hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 10 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 2018) Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusa. Proiectul este adoptat cu
10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate
în cursul anului 2018 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat) prin citirea proiectului de hotarare.
Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate
de către contibuabilii persoane juridice şi persoane fizice de pe raza Unităţii Adminitsrativ
Teritoriale Comuna Nădrag pentru anul 2018.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre . Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 10 voturi pentru,
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind încetarea funcţionării Creşei cu Două Grupe, Comuna Nădrag, Judeţul
Timiş.) prin citirea proiectului de hotarare. Primarul arată că de mai multe luni nu mai sunt
cereri de la parinti pentru înscrierea copiilor la creşă, astfel încât menţinerea ei în funcţiune ar
necesita costuri mari, ce nu se justifică nefiind cei 20 de copii care să beneficiaze de educaţia
antepreşcolară, iar cheltuielile nu se recuperează prin taxele achitate de părinţi. De asemenea
primarul informează că se vor demara discuţii cu unele organizaţii nonprofit pentru un
eventual parteneriat în vedrea continuării activităţii la creşă sau transformarea acesteia într-un
azil pentru persoane în vârstă, sau se va căuta identificarea posibilitatea legală a angajării
unui cadru didactic în vederea implementării programului „Şcoală după şcoală”. Nefiind alte
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu
10 voturi pentru.
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Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi
a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018) prin citirea proiectului de hotarare.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind alipirea a două terenuri intravilane situate în localitatea Nădrag, strada
Liniştei.) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl. Primar informează că cele două parcele de
teren au fost solicitate spre cumpărare de proprietarul casei pentru care cele doua terenuri
constituie grădină. Viceprimarul întreabă ce se va întâmpla cu partea din spatele acestor
terenuri. Primarul propune amânarea discutării proiectului de hotărâre pentru o şedinţă
ulterioară urmând a se proceda la indentificarea în documentele cadastrale a celei de a treia
parcele ( partea din spate). Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
propunerea primarului privind amânarea discutării proiectului de hotărâre. Propunerea este
aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind evaluarea şi vânzarea prin licitaţie a 4 parcele de teren intravilan din
localitatea Nădrag) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din locuinţă de serviciu în locuinţă convenabilă
pentru locuinţa situată la adresa Nădrag, str. Tineretului, bl.2, sc. A, ap. 15 , jud. Timiş.) prin
citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi –
Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea pastorului Bisericii Creştine Baptiste din localitatea Crivina prin care solicită
fonduri pentru reabilitarea termică a clădirii bisericii. Dl. primar propune acordarea sumei de
8.000 lei şi amânarea rezolvării cererii pentru următoarea şedinţă când va fi promovat un
proiect de hotărâre. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.
-Referatele prezentate de referentul cu probleme taxe impozite prin care informează
că au fost eliberate de către chiriaşi apartamentele situate la adresele Nădrag, str. Turnătoriei
bl. 7 ap. 11 şi Nădrag str. Tineretului bl.2, sc. A, ap.15 şi aceste apartamente pot fi repartizate
spre închiriere.
-Cererea d-lui. Popa Marian prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei
locuinţe. Primarul propune să se repartizeze locuinţa liberă situată la adresa Nădrag str.
Tineretului bl.2, sc. A, ap.15. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru.
-Cererea d-lui. Ionescu – Moratelli Bujor prin care solicită închirierea unui loc
pentru parcarea autoturismului personal în zona blocului 24 de pe strada Grădiniţei. Dl.
viceprimar arată că a verificat la faţa locului şi există loc de parcare. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Pestean Raul prin care solicită închirierea unui loc pentru parcarea
autoturismului personal în zona blocului 24 de pe strada Grădiniţei. Dl. primar propune ca dl.
viceprimar să verifice dacă există loc şi în caz afirmativ cererea să fie probată. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
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- Cererea d-lui. Lăbonţu Adrian prin care solicită închirierea unui loc pentru
parcarea autoturismului personal în zona blocului 24 de pe strada Grădiniţei. Dl. viceprimar
arată că a verificat la faţa locului şi există loc da parcare. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Jujonescu Paul prin care solicită închirierea unui loc în suprafaţă de
15 mp. pentru parcarea autoturismului personal în zona blocului 19 de pe strada Şcolii.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Corbescu Viorel prin care solicită pietruirea sau pavarea porţiunii
de stradă de pe care are acces la casa proprietate personală, pe strada Padeş. Primarul arată că
în cursul anului se vor executa lucrări de reparaţie a asfaltului şi pavare a străzilor rămase
neasfaltate din comuna Nădrag.
- Cererile d-lor. Hădărău Vasilică Lazăr şi Băban Ioan din Crivina prin care
solicită ca primăria să intreprindă demersuri pentru corectarea documentaţiilor de carte
funciară în care se constată suprapunerea unor limite de pădure din patrimoniul primăriei
peste limitele pădurilor proprietate a petenţilor. Primarul propune amânarea discutării cererii
într-o şedinţă ulterioară, urmând ca petenţii să depună toate documentele din care reiese
situaţia de fapt reclamată. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Ilie Constantin prin care solicită încetarea închirierii pentru spaţiul
de parcare de pe strada Tineretului. Cererea este supusă la vot şi este apărobată cu 10 voturi
pentru.
- Crererea d-lui. Bozgan Augustin prin care solicită închirierea spaţiului de parcare
de pe strada Tineretului care a fost utilizat de Ilie Constantin. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererile depuse de Galbenu Dinel şi Ciupa Valentin pentru construirea unui coş
de fum la blocul 23. Primarul arată că va fi contactat proiectantul în vederea identificării unei
soluţii tehnice.
- Primarul informează că a fost manifestat interes din partea reprezentanţilor
magazinelor Profi pentru deschiderea unui magazin în comună şi că va fi nevoie de 10
persoane pentru angajare.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
Preşedinte de şedinţă
Biriescu Lazăr

Secretar
Fuior Mărioara
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