
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 12 martie 2015

              Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează d-nii. Grissak şi Ungur. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  9 voturi pentru.
              Secretarul  comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl.
Linginari Puiu Ioan. 

  Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea   bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2015.

2. Proiect de hotărâre privind întocmirea studiului hidrogeologic necesar obţinerii
avizului eliberat de Administraţia Bazinală de Apă Banat pentru implementarea
proiectului „Reabilitare şi extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de
epurare) localitatea Nădrag judeţul Timiş”.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  a  trei  terenuri  intravilane  din
comuna Nădrag.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui apărător care să reprezinte
interesele  UAT Comuna Nădrag,  ce are  calitatea  de reclamant  în   acţiunea  în
contencios administrativ  care face obiectul dosarului 306/30/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Timiş.

5. Diverse.   
             Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri  şi cheltuieli  al Consiliului Local al
comunei  Nădrag  pentru  anul  2015.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatului
compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind întocmirea studiului hidrogeologic necesar obţinerii avizului eliberat de
Administraţia Bazinală de Apă Banat pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi
extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare) localitatea Nădrag judeţul
Timiş”.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea vânzării a trei terenuri intravilane din comuna Nădrag.) prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatul  compartimentului  de  specialitate.  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat
cu 9 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  angajării  unui  apărător  care  să  reprezinte  interesele  UAT
Comuna Nădrag, ce are calitatea de reclamant în  acţiunea în contencios administrativ



care face obiectul dosarului 306/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timiş.) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre şi referatul compartimentului de specialitate. Proiectul este adoptat cu 9 voturi
pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
              - primarul, având în vedere timpul relativ scurt rămas până la organizarea rugii
din Nădrag, propune ca în acest an atât ruga de la Nădrag cât şi ruga de la Crivina să fie
organizată în câte o singură zi şi nu în câte două zile ca în anii precedenţi,  soliştii aduşi
să  fie  de  valoare  mai  ridicată  decât  în  anii  precedenţi  şi  să  se  încerce  încheierea
contractului cu un singur solist  pentru Crivina  şi Nădrag, onorariul în acest caz fiind
probabil mai mic decât dacă ar fi angajaţi doi solişti. Propunerea primarului este supusă
la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
              - referatul d-nei. Balaş Dorina ( referent taxe impozite ) prin care arată că sunt
libere  şi  pot  fi  repartizate  spre închiriere  locuinţele  situate  la  următoarele  adrese:  str.
Poieni nr.1 ( fost chiriaş Păcurar Vasile ) str. Haiduca nr.1 ( fost chiriaş Toderescu Dafina
) str. Turnătoriei bl.7 ( fost chiriaş Băban Loredana ) str. Liniştei nr. 7 ( fost chiriaş Varga
Valeria ) şi str. Brătoane bl. 9 ap. 1 ( fost chiriaş Stanciu Olimpia ). Primarul propune ca
locuinţa  din  str.  Haiduca  nr.1  să  fie  repartizată  familiei  Sabău care  o  ocupă în  fapt,
locuinţa  din  str.  Turnătoriei  bl.7  să  fie  repartizată  familiei  Daroti  Cristian  Stefan  şi
locuinţa din str.Liniştei nr.7 să fie repartizată fam Farcaş Francisc ( ultimele 2 familii
locuind actualmente în colonia de pe strada Şcolii care urmează a fi demolată astfel încât
locatarilor  actuali  trebuie  să  li  se  asigure  alte  locuinţe  )  propunerile  primarului  sunt
supuse la vot şi sunt aprobate cu 9 voturi pentru. Celelalte două locuinţe disponibile vor fi
repartizate după analizarea listei de priorităţi şi consultarea posibililor beneficiari. 
              - referatul inspectorului cu urbanismul prin care informează consiliul local că
este necesară repararea împrejmuirii pieţei agroalimentare din Piaţa Parc, pe o lungime de
aproximativ  10  m,  lucrare  pentru  care  sunt  necesare  următoarele  materiale:  25  saci
ciment,  2,5  mc.  pietriş  şi  3  mc.  nisip.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  aprobarea
executării lucrării cu angajaţii primăriei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
9 voturi pentru.
             - referatul d-lui Ionele Ioan prin care solicită achiziţionarea de către primărie a
unei bormaşini autofiletante cu acumulator şi a unei scări din aluminiu necesare pentru
executarea diverselor lucrări de întreţinere şi reparaţii. Solicitarea este supusă la vot şi
este aprobată cu 9 voturi pentru.
              - adresa Bisericii Baptiste „Betel” din Crivina prin care solicită sprijin financiar
pentru repararea acoperişului bisericii.  Preşedintele de şedinţă propune ca la o şedinţă
ulterioară să fie promovat un proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
în valoare de 5.000 lei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru şi
1 abţinere ( Călin ). 
              - cererea d-nei. Luca Mihaela prin care solicită scoaterea de la plata impozitului
pentru şopronul de la blocul 17 şi a garajului de pe strada Izvodea, care actualmente sunt
deţinute de alte persoane. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
              - adresa din partea SC Intellman prin care solicită reducerea sumei de plată
pentru  apă  potabilă  prevăzută  de  factura  nr.  1/21.01.2015  întrucât  consumul  aferent
facturii nu este cel real, el fiind mult mai mare ca urmare a unei defecţiuni la instalaţia de



apă care nu a putut fi detectată în timp util şi remediată. Preşedintele de şedinţă propune
să  se  reanalizeze  consumul  şi  să  se  factureze  un  consum  reprezentând  media
consumurilor pe ultimele 12 luni. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9
voturi pentru.
              - cererea d-lui. Drăgoiescu Dan prin care solicită închirierea în faţa blocului 14,
lângă garajul d-lui. Muntean Dorin, a unui spaţiu pentru amenajarea unui loc de parcare
acoperit  asemănător  celorlalte  din zona acelui  bloc,  pentru parcarea  autoturismului  al
cărui proprietar este. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru. 
              - cererea d-nei. Minune Rodica prin care solicită asfaltarea sau pavarea străzii
Oţelarilor pe porţiunea neasfaltată de acces la casa al cărei proprietar este, întrucât pe
acea porţiune în caz de ploaie se formează noroi care face imposibil accesul la casele din
zonă şi de asemenea solicită repararea canalului de scurgere a apei pluviale din zonă.
Primarul  propune  montarea  în  zonă  de  pavaj.  Propunerea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 9 voturi pentru.                
              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
              - dl. Breabăn solicită repararea lanţului ornamental amplasat lângă podul de
acces pe strada Izvodea, arătând că dacă nu este sudat probabil va fi furat. Dl. Breabăn
solicită amplasarea unei pubele pentru gunoi lângă pasarela de pe strada Tineretului astfel
încât cetăţenii care se deplasează după apă la izvorul de la staţia de gaz metan să nu mai
arunce gunoaie sub pasarelă . Primarul arată că în zonă, lângă blocul 16 există loc de
depozitare a gunoaielor şi nu se pot amplasa pubele la fiecare loc de trecere întrucât este
dificilă golirea lor. Dl. Breabăn întreabă când va fi dezafectat locul de joacă din zona
blocului  2,  conform unei  hotărâri  mai  vechi  a  consiliului  local.  Dl.  Breabăn  solicită
înălţarea apărării de mal din parc, de pe malul pârâului Nădrăgel, pentru a împiedica apa
să intre în parc în caz de ploi torenţiale. Viceprimarul arată că dacă se execută o astfel de
lucrare s-ar obţine un rezultat contrar celui urmărit, în sensul că apa care ar inunda parcul
nu s-ar mai scurge din parc,  argumentând că de fiecare dată parcul a fost inundat de
pârâul Izvodea şi nu de pârâul Nădrăgel. Dl. Breabăn solicită să fie îndepărtate blocurile
de beton care au constituit  postamentul  ţevii  industriale  ce ducea la oxigen, din zona
străzii Poieni.   
              - dl. Lăzărescu solicită să fie trimis tractorul cu remorcă pentru ridicarea
resturilor rezultate după tăierea salciei din zona blocurilor 19-21.
              - dl. Linginari solicită ca după ce utilajul Primăriei  mătură nisipul de pe străzi,
să fie trimişi în zonă şi muncitori ai primăriei care să adune nisipul adunat pe porţiunea
dintre drum şi gardurile caselor.      
            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                 Linginari Puiu Ioan                                                    Secretar

                         Fuior Mărioara


