PROCES VERBAL
încheiat azi 01 iulie 2008
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi următorii 10 : Biriescu Ioan, Dobra Lucia, Jurconi
Flavia Ioana, Juşca Petru, Linginari Puiu Ioan, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Stoian Zaharia,
Stoiconi Cristian, Ungur Vasile.
D-na secretară arată că preşedinte de şedinţă a fost ales dl. Ungur Vasile.
D-na secretar supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal
este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Dl. Ungur, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului local
Nădrag si dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Depunerea jurământului de către dl. consilier Linginari Puiu Ioan.
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului Local al comunei Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind reamenajarea imobilului în care a funcţionat internatul
Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag ca bloc de locuinţe sociale.
5. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe locale speciale pentru parcarea
autobuzelor care asigură transportul de persoane pe ruta Nădrag – Lugoj.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor servicii de expertiză.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 2 motocositoare.
8. Diverse .
Dl. viceprimar propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor 2 proiecte
de hotărâre:
-Proiect de hotărâre privind interdicţia stupăritului pastoral în intravilanul comunei Nădrag
şi pe o rază de 5 km de intravilanul comunei
-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2008.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată astfel:
1. Depunerea jurământului de către dl. consilier Linginari Puiu Ioan.
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului Local al comunei Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind interdicţia stupăritului pastoral în intravilanul comunei
Nădrag şi pe o rază de 5 km de intravilanul comunei
5. Proiect de hotărâre privind reamenajarea imobilului în care a funcţionat internatul
Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag ca bloc de locuinţe sociale.
6. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe locale speciale pentru parcarea
autobuzelor care asigură transportul de persoane pe ruta Nădrag – Lugoj.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor servicii de expertiză.
8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 2 motocositoare.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2008
10. Diverse .
Ordinea de zi modificată este aprobată cu 10 voturi.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi : Depunerea jurământului
de către dl. consilier Linginari Puiu Ioan, arătând că mandatul d-lui consilier Linginari Puiu Ioan a
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fost validat la şedinţa de constituire a consiliului local, şedinţă de la care dl. Linginari a lipsit
motivat.
Dl. Linginari depune jurământul, cu formulă religioasă, şi-l semnează.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Nădrag)
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 de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Nădrag) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Minea face propuneri privind componenţa nominală a comisiilor astfel: Comisia nr. 1 –
Comisia economică, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului şi turism - Niţu Lucian Petruţ, Dobra Lucia , Linginari Puiu Ioan, Meglei
Gheorghe, Juşca Petru ; Comisia nr. 2 – Comisia buget – finanţe, învăţământ - Jurconi Flavia
Ioana, Ungur Vasile, Stoian Zaharia ; Comisia nr. 3 – Comisia pentru protecţie socială, sănătate,
familie, protecţia copilului, muncă, cultură şi culte, juridică şi de disciplină -Minea Vasile, Biriescu
Ioan, Stoiconi Cristian. Nemaifiind alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea
d-lui Minea. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă arată că se va lua o pauză, timp în care comisiile se vor retrage
pentru a-şi stabili funcţiile în comisie.
La revenirea din pauză, preşedintele de şedinţă prezintă funcţiile care au fost hotărâte astfel :
la comisia nr. 1 dl. Niţu Lucian este preşedinte , d-na Dobra Lucia este secretar iar
ceilalţi sunt membrii.
La comisia nr.2 d-na Jurconi Flavia este preşedinte, dl. Ungur Vasile este secretar
iar dl. Stoian este membru
La comisia nr.3 dl. Minea Vasile este preşedinte , dl. Biriescu Ioan este secretar, iar
dl Stoiconi Cristian este membru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu funcţiile din
comisii. 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
interdicţia stupăritului pastoral în intravilanul comunei Nădrag şi pe o rază de 5 km de intravilanul
comunei ) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Linginari arată că s-ar fi putut stabili şi o limită mai mică adică 3 km şi întreabă dacă nu
s-ar putea pune şi o taxă pentru activitatea de stupărit pastoral. Dl. viceprimar arată că s-a stabilit
distanţa de 5 km ca răspuns la solicitările mai multor cetăţeni ai comunei şi pentru a se preîntâmpina
orice risc de incidente datorate albinelor. Consilierul juridic arată că stabilirea unei taxe pentru
această activitate contravine legii apiculturii.
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
reamenajarea imobilului în care a funcţionat internatul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu”
Nădrag ca bloc de locuinţe sociale) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl Stoiconi arată că s-a obţinut acordul Consiliului de Administraţie al Grupului Şcolar şi
acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru schimbarea destinaţiei internatului şi consideră că
noua destinaţie care va fi dată imobilului este benefică, stopând degradarea clădirii şi rezolvând în
bună parte problema locuinţelor în comună.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
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Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
instituirea unei taxe locale speciale pentru parcarea autobuzelor care asigură transportul de persoane
pe ruta Nădrag – Lugoj) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Linginari întreabă dacă mai există taxe similare şi în alte localităţi din judeţ şi arată că
trebuie analizată cu atenţie problema, pentru a nu exista pericolul suspendării transportului de
persoane pe ruta Nădrag – Lugoj, încurajându-se astfel persoanele care ar putea practica în mod
ilegal transport de persoane.
Dl. Stoian arată că s-ar putea stabili o taxă mai mică pentru ca nu cumva Autolugojana să nu
poată plăti taxa propusă prin proiectul de hotărâre şi să se retragă din transportul persoanelor, ceea
ce ar constitui inconvenient major pentru locuitorii comunei Nădrag.
Preşedintele de şedinţă, arată că din cauza faptului că primarul nu a putut să participe la
şedinţă, nu se poate analiza în deplină cunoştinţă de cauză mărimea taxei propuse şi ca atare
propune amânarea proiectului de hotărâre pentru o şedinţă ulterioară când se va reanaliza problema
respectivă. Se supune la vot propunerea preşedintelui de şedinţă privind amânarea discutării
proiectului de hotărâre . Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru. Ca atare proiectul de hotărâre
este respins cu 10 voturi contra.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a unor servicii de expertiză) 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 de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a 2 motocositoare) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Meglei propune ca în proiectul de hotărâre să fie prinsă şi achiziţionarea unui moped cu
care să fie dotaţi paznicii primăriei, care prin utilizarea mopedului ar putea să efectueze patrularea
în comună în timpul serviciului în condiţii mai bune.
Dl. Linginari propune să se achiziţioneze o bicicletă şi nu un moped, considerând că astfel se
fac economii, bicicleta fiind mai ieftină şi eliminându-se şi cheluielile cu carburantul necesar
mopedului.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea d-lui Meglei. Propunerea este respinsă cu 8
voturi contra şi 2 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea d-lui Linginari.Propunerea este aprobată cu
8 voturi pentru şi 2 voturi contra.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu
propunerea d-lui Linginari. 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
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul
2008 ) 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 de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi ( Diverse ) prin citirea
următoarelor cereri :
- Cererea d-nei Drăgoi Daniela, asociat unic al SC Andocenter SRL, de a i se închiria spaţiul
comercial situat în Piaţa Parc nr. 13( ce a fost închiriat până acum de PF Pojoni) pentru
desfăşurarea în continuare a aceleiaşi activităţi comerciale. Având în vedere că în locaţia respectivă
urmează a se amenaja noul sediu al Primăriei Nădrag , preşedintele de şedinţă propune închirierea
pe o perioadă de 1 an, care se poate prelungi cu acordul consiliului local, dacă până la acel termen
nu au fost demarate lucrările de modernizare în vederea amenajării sediului. Cererea completată cu
propunerea preşedintelui este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui Anghel Marian prin care solicită cumpărarea locuinţei din str. Parc nr.1,
proprietate a Primăriei Nădrag, pe care o deţine cu contract de închiriere. Se supune la vot
aprobarea cererii. Este aprobată cu 10 voturi pentru.
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- Cererile depuse de Vâlcu Lucica, Culda Marius Mirel, Mizun Mihai, Ionele Cătătlin Ionuţ,
Surd Cosmin pentru repartizarea de locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie
introduse pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Dl. Stoiconi informează consiliul local că la Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu”, din
cauza lipsei de fonduri, se înregistrează întârzieri la plata unor facturi pentru utilităţi ceea ce
generează şi alte costuri suplimentare având în vedere că se aplică penalităţi de întârziere. Ca atare
solicită consiliului local să aibă în vedere pe viitor alocarea de fonduri suficiente pentru plata
utilităţilor.
- Dl. Linginari are de ridicat mai multe probleme şi de prezentat mai multe sesizări ale
cetăţenilor comunei ce i-au fost transmise verbal de către aceştia, după cum urmează:
1) - propune să se prevadă fonduri pentru sprijinirea echipei de fotbal a comunei, având
în vedere că din toamnă echipa va fi înscrisă în campionat şi arată că el personal va dona pentru
acest scop indemnizaţia de consilier pentru luna în curs.
2) - dl. Luca de pe str. Cornet a sesizat că în nopţile de sâmbătă şi duminică pe str.
Cornet circulă mopede şi maşini cu viteză foarte mare. Seful Postului de poliţie Nădrag care este
prezent la şedinţă , arată că pentru a putea lua măsuri împotriva contravenienţilor este necesar un
aparat radar şi arată că în există un singur astfel de aparat la poliţia Lugoj care răspunde de comuna
Nădrag, astfel încât postul de poliţie Nădrag nu poate lua măsuri legale. Dl. Meglei cere ca
lucrătorii de poliţie din Nădrag să patruleze mai des pe străzi ceea ce ar constitui un factor de
descurajare a unor astfel de manifestări.
3) – d-nele Blidariu de pe str. Cornet şi Angheloni de pe str. Padeş au cerut instalarea de
mobilier stradal ( bănci şi mese) în zonele din apropierea locuinţelor proprii. De asemenea dl.
Linginari arată că mai multe asemenea obiecte de mobilier stradal au fost introduse în curţile proprii
de către unii cetăţeni sau au fost luate şi amplasate la sediile proprii de către unele societăţi care
desfăşoară activităţi de comerţ şi care le utilizează doar în interes propriu. Dl. viceprimar arată că
vor fi luate măsuri se remediere a situaţiei şi de amplasare a băncilor şi meselor pe domeniul public
pentru uzul tuturor cetăţenilor.
4) – mai mulţi cetăţeni au sesizat în legătură cu gunoaiele care sunt pe cursul pârâului
Nădrag. Dl. Linginari cere să se organizeze o acţiune cu participarea tuturor consilierilor pentru
curăţirea albiei şi în paralel pentru înmânarea de somaţii cetăţenilor care aruncă deşeuri în apă. Dl.
Meglei arată că s-a mai făcut curăţenie pe albia pârâului în mai multe rânduri şi că singura soluţie
este amendarea celor care aruncă gunoaiele.
5) – dl. Linginari arată că în faţa locuinţei Obeadă de pe str. Padeş există de multă
vreme o grămadă de nisip care îngreunează circulaţia şi care ca primăria să o someze pe proprietară
să îndepărteze nisipul de pe carosabil.
- Dl. Juşca arată că pe str. Cornet în zona „Pătru Covaci” trebuie înlăturat pământul care
închide drumul din partea de jos şi cere viceprimarului să repartizeze câteva persoane de la munci
sociale care împreună cu el personal să degajeze drumul respective. Dl. viceprimar răspunde că va
trimite muncitorii în ziua pe care o va stabili dl. Juşca.
- Dl. Meglei arată că mai există unele puncte în comună în care s-a săpat sub drum de către
persoanele care colectează fier vechi, existând pericolul prăbuşirii drumului şi pentru a se
preîntâmpina acest lucru propune placarea rambleului drumului cu dalele de trotuar care au fost
ridicate de pe străzile pe care s-au montat pavele din beton.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Nădrag.

Preşedinte de sedinţă
Ungur Vasile

Secretar
Fuior Marioara
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