
                                                           PROCES VERBAL
                                                     încheiat azi 31 martie 2009

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai consiliului local : Biriescu Ioan,

Dobra  Lucia,  Juşca  Petru,  Jurj  Remus,  Linginari  Puiu,  Lăzărescu  Marinică,  Meglei  Gheorghe,
Minea Vasile, Stoian Zaharia, Ungur Vasile  
            dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Minea Vasile. Propunerea este supusă
la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.

Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.

dl. Minea Vasile, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară 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
Nădrag pentru anul 2009.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  obiectivului  de  investiţii  „Amenajare  piaţa
agroalimentară, localitatea Nădrag,  strada Cornet ”.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  obiectivului  de  investiţii  „  Construire  reţea  de
canalizare şi asfaltare strada Padeş” 

4. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  obiectivului  de  investiţii  „Modernizare  străzi
comunale Nădrag, în lungime totală de 7 km”

5. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  obiectivului  de  investiţii  „Construire  reţea  de
canalizare şi staţie de epurare, localitatea Crivina, comuna Nădrag”.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  executarea  de  apărări  de  maluri  pe  albiile  pârâurilor  din
localitatea Nădrag.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  amenajarea  unui  ştrand  cu  bază  sportivă  şi  de  agrement  în
localitatea Nădrag.

8. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Urbanism General al comunei Nădrag.
9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  unor  terenuri  situate  în  localitatea

Nădrag, în vederea închirierii, vânzării sau concesionării parcelelor rezultate
10. Proiect  de hotărâre  privind  evaluarea  unui  teren  situat  în  localitatea  Nădrag,  în  vederea

vânzării lui.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi scoaterii din uz a unor

obiecte de inventar din inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.
12. Proiect de hotărâre privind întocmirea unei monografii a comunei Nădrag.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării  de obiecte de inventar pentru dotarea

dispensarului uman din localitatea Nădrag, strada Padeş nr.1.
14. Diverse.

            Preşedintele de şedinţă propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a 2 puncte şi
renumerotarea punctelor astfel :

14. Prezentarea Raportului anual al primarului asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând
comunei Nădrag, pentru anul 2008.

      15.  Prezentarea Raportului anual al primarului privind starea economică şi socială a comunei 
Nădrag  pe anul 2008.
      16. 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.  
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             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 Nădrag pentru anul 2009.)
prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
dl. Meglei solicită lămuriri privind fondurile destinate asistenţei sociale şi întreabă dacă au

fost prevăzute fonduri suficiente pentru susţinerea echipei de fotbal a comunei, fiindcă i se pare că
sumele de la capitolul sport sunt prea mici şi nu ar ajunge pentru acoperirea cheltuielilor cu echipa
de fotbal. Contabila Primăriei prezintă lămuririle solicitate referitor la sumele de la asistenţa socială,
arătând totodată că a fost nevoie să se prevadă şi acoperirea unor diferenţe de plată de pe anul 2008
la unele capitole. Consilierul juridic arată că echipa de fotbal a fost retrasă din campionat urmând să
fie reînscrisă din campionatul viitor, după îndeplinirea formalităţilor legale privind funcţionarea ei,
astfel încât sumele prevăzute sunt suficiente ţinând cont de faptul că echipa va activa mai puţin de
jumătate de an.  

Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea obiectivului  de investiţii  „Amenajare piaţa  agroalimentară,  localitatea Nădrag,  strada
Cornet ”) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
            Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
            Dl. Ungur întreabă de ce este necesară construirea a încă unei pieţe, în timp ce piaţa
acoperită  din centru este aproape nefolosită. Dl. Stoian consideră că piaţa din centru nu corespunde
reglementărilor legale şi ca atare consideră că se impune amenajarea unei pieţe moderne în care să
se poată desfăşura un comerţ civilizat. 
            Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 10 voturi pentru.   
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea obiectivului de investiţii „ Construire reţea de canalizare şi asfaltare strada Padeş”)  prin
citirea proiectului de hotărâre şi a 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 de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi comunale Nădrag, în lungime totală de 7
km”)  prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl. Ungur întreabă în ce constă modernizarea, şi dacă s-a prevăzut şi introducerea canalizării

pe  străzile  respective.  Viceprimarul  răspunde că  străzile  vor  fi  asfaltate,  urmând ca  reţeaua  de
canalizare acolo unde nu există să fie introdusă ulterior după identificarea unor fonduri, arătând că
în cazul în care prin introducerea canalizării se va distruge stratul de asfalt, acesta va fi refăcut din
fondurile  obţinute  prin  programele  de  introducere  a  canalizării.  Dl.  Linginari  consideră  că  se
impune ca asfaltarea să se facă pe toate străzile, arătând că la o variantă anterioară de proiect au fost
străzi care nu sunt asfaltate în întregime, de exemplu Splaiul Nucilor. 
            Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre . Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea obiectivului de investiţii „Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare, localitatea
Crivina, comuna Nădrag”)  prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl. Meglei arată că se aprobă proiecte  dar nu sunt bani pentru realizarea lor şi consideră că

trebuie întocmite studii de fezabilitate înainte de a se aproba obiective de investiţii, şi cere ca la
şedinţele în care se aprobă proiecte să fie prezent şi inspectorul cu probleme de urbanism care să
lămurească eventuale  neînţelegeri  tehnice.  Consilierul  juridic arată că pentru a se putea întocmi
studii de fezabilitate este necesară aprobarea în prealabil a faptului că lucrarea este necesară şi ca

2



atare se impune implementarea ei, urmând ca studiul de fezabilitate să stabilească variante concrete
de realizare obiectivului urmând a se alege între acestea..   

Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
executarea de apărări de maluri pe albiile pârâurilor din localitatea Nădrag.)  prin citirea proiectului
de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl Biriescu arată că este neapărat necesar să fie amenajate apărări de maluri şi pe strada

Metalurgiştilor în dreptul casei Avdeev şi a vecinilor, unde malul este în pericol să se surpe şi să
dispară drumul de acces. 

Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
amenajarea  unui  ştrand  cu  bază  sportivă  şi  de  agrement  în  localitatea  Nădrag  )  prin  citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl Ungur arată că a existat un ştrand în comună şi că trebuia întreţinut corespunzător, astfel

încât să nu se distrugă şi să trebuiască să fie vândut terenul pe care a fot amenajat. Viceprimarul
arată că ştrandul vechi era distrus de mai mulţi ani, iar reparaţia lui costa aproape la fel de mult ca şi
amenajarea unuia nou, astfel încât s-a luat decizia vânzării lui. Dl. Biriescu consideră că va fi foarte
greu de construit şi întreţinut un ştrand, având în vedere că este nevoie şi de angajare de personal de
specialitate.     

Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Biriescu).
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
reactualizarea  Planului  de  Urbanism  General  al  comunei  Nădrag  ) prin  citirea  proiectului  de
hotărâre şi a 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 de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea dezmembrării unor terenuri situate în localitatea Nădrag, în vederea închirierii, vânzării
sau  concesionării  parcelelor  rezultate) prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  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 de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  evaluarea  unui  teren  situat  în  localitatea  Nădrag,  în  vederea  vânzării  lui) prin  citirea
proiectului de hotărâre şi a 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 de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  casării  unor  mijloace  fixe  şi  scoaterii  din  uz  a  unor  obiecte  de  inventar  din
inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag ) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl. Meglei solicită ca lista bunurilor casate să fie publicată şi acestea să se pună la vânzare.

Dl. Ungur arată că pentru vânzare este necesară evaluarea lor şi organizarea unei licitaţii, ceea ce
implică costuri, în timp ce prin vânzare nu s-ar realiza venituri întrucât bunurile sunt total depăşite
şi inutilizabile aşa cum a arătat şi comisia de casare.

Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Meglei).
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            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind întocmirea unei monografii  a comunei Nădrag  ) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl. Biriescu arată că la biserica din Jdioara există multe materiale interesante referitoare la

comuna  Nădrag.  Dl.   Ungur propune ca  în  monografie  să  fie  trecuţi  toţi  colaboratorii  care  au
furnizat date sau au muncit la realizarea ei. 

Nefiind discuţii,  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat  cu
propunerea d-lui Ungur. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 13 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  achiziţionării  de  obiecte  de  inventar  pentru  dotarea  dispensarului  uman  din
localitatea  Nădrag,  strada  Padeş  nr.1.) prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  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 de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 14 al ordinii de zi şi prezintă Raportul anual

al primarului asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând comunei Nădrag, pentru anul 2008  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 15 al ordinii de zi şi prezintă Raportul anual 
al primarului privind starea economică şi socială a comunei Nădrag  pe anul 2008.
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 16 al ordinii de zi – Diverse şi prezintă
următoarele cereri sau adrese:

- Cererile SC Trust Construcţii Radlinger SRL prin care solicită:
a) avizul  pentru  derularea  activităţii  de  explorare  a  andezitului  industrial  şi  de

construcţii în perimetrul Valea Nădrag . 
b) acceptul pentru accesul echipelor de explorare .

                  Cererile se supun la vot şi sunt aprobate cu 10 voturi pentru
- cererea d-lui Novota Vilhelm prin care solicită cumpărarea terenului pe care-l foloseşte

ca grădină şi pe care-l are în chirie.  Preşedintele supune cererea la vot. Cererea este
aprobată  cu  10  voturi  pentru,  urmând  ca  primarul  să  demareze  procedurile  de
identificare a terenului, eventuala dezmembrare a lui, evaluarea de către un expert şi în
final vânzarea.

- Cererea  d-lui  Tompa  Ovidiu  Ionel  pentru  aprobarea  închirierii  unui  teren  pentru
construirea unui garaj. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea cu menţiunea că se
va aproba închirierea a maxim 18 mp teren. Cererea se aprobă cu 10 voturi pentru.

- cererile d-lor Petroi Ilie-Răzvan şi Slidak Erwin pentru repartizarea a câte unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de priorităţi. Propunerea
preşedintelui de şedinţă este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Preşedintele  de şedinţă  prezintă  adresa  nr.  3104/12.03.2009 a CJ Timiş  prin care  se
amintesc  obligaţiile  şi  răspunderile  ce  revin  primarilor,  instituţiilor  publice  şi
persoanelor juridice precum şi cetăţenilor în legătură cu gospodărirea şi înfrumuseţarea
localităţilor. Dl. Meglei arată că ar trebui emisă o hotărâre pentru lucrări de curăţenie,
sau dacă aceasta există, trebuie reamintită populaţiei şi agenţilor economici.

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor pentru prezentarea
problemelor pe care le au la acest punct al ordinii de zi.    

- Dl.  Linginari  prezintă  cererea  colectivă  a  unui  număr  de  7  locuitori  de  pe  Splaiul
Nucilor, prin care aceştia solicită tăierea nucilor din faţa caselor, care prezintă pericol de
prăbuşire. Preşedintele de şedinţă propune ca primăria să intreprindă demersurile legale
care se impun pentru a se putea tăia respectivii arbori. 

- Dl. Linginari atrage atenţia asupra calităţii apei potabile din comună şi arată că trebuie
luate măsuri urgente împreună cu firmele de exploatare a lemnului din zonă, în aşa fel
încât  populaţia  din  comună  să  nu  mai  fie  nevoită  să  consume  apă  cu
impurităţi.Viceprimarul arată că s-a discutat deja cu firmele şi cu Ocolul silvic, urmând a
se aplica măsurile găsite de comun acord.
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- Dl.  Linginari  arată  că  cişmeaua  din  piaţă  nu  funcţionează  şi  de  asemenea  aduce  la
cunoştinţa consiliului local că cetăţenii de la blocul 17 solicită amenajarea izvorului din
zonă.

- D-na Dobra cere să se stabilească un program pentru utilizarea terenului de sport din
centru, în aşa fel încât să se asigure programul de linişte stabilit locuitorilor din zonă. De
asemenea solicită ca primăria să dea sămânţă locatarilor de la blocurile 17 şi 22 pentru a
fi însămânţată în zonă.

- Şeful Postului de poliţie Nădrag solicită instalarea unor semne de circulaţie în Crivina,
pentru  ca  unii  cetăţeni  să  nu-şi  mai  parcheze  autocamioanele  lângă  drum,  fapt  ce
constituie un pericol pentru circulaţia rutieră din zonă.      

            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

                  Preşedinte de şedinţă 
                        Minea Vasile                                        Secretar

                           Fuior Mărioara 
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