
                                                         PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 februarie  2016

              Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre  cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează dl. Călin Florea.
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.
              Secretara comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur Vasile.

  Dl. Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară 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 2016.

2. Proiect de hotărâre stabilirea situaţiei juridice a unui teren intravilan situat în comuna
Nădrag, judeţul Timiş, str. Oţelarilor. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  în  domeniul  privat  al  Comunei  Nădrag,  a
suprafeţei de 276,5847 ha teren.

4. Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează: 
            Introducerea la punctul 4 a proiectului de hotărâre privind acordarea de fonduri
Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare montării instalaţiei de încălzire centrală la biserică şi
casa parohială şi a înlocuirii ferestrelor la biserică. 
            Punctul Diverse va deveni punctul 5.
            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. Se aprobă cu
10 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  2016)  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 10 voturi pentru. 
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  stabilirea situaţiei juridice a unui teren intravilan situat în comuna Nădrag, judeţul
Timiş, str. Oţelarilor.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.  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  trecerea în domeniul privat al Comunei Nădrag, a suprafeţei de 276,5847 ha teren)
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
10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  trecerea în domeniul privat al Comunei Nădrag, a suprafeţei de 276,5847 ha teren)
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
10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Cerere din partea d-lui.  Ionescu Sergiu prin  care solicită  schimbarea grinzilor  din
lemn  ale  podului  din  Crivina  care  asigură  accesul  locuitorilor  la  holdele  satului.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.   

- Adresa Bisericii baptiste „Betel” din Crivina prin care solicită aprobarea extinderii
suprafeţei cimitirului baptist din Crivina. Preşedintele de şedinţă propune solicitarea
de informaţii suplimentare referitor la suprafaţa cu care să se extindă şi referitoare la



terenul ce urmează a fi alocat. Propunerea preşedintelui de şedinţă este supusă la vot
şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Vouciuc Cristina prin care solicită înscrierea în contractul de închiriere
pentru locuinţa de pe strada Tineretului nr. 11, a celor două încăperi anexă situate
lângă locuinţa închiriată, încăperi nefolosite de mulţi ani. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Popa Alexandra prin care solicită înscrierea în contractul de închiriere
pentru apartamentul nr.7 din blocul. 24 a fostei magazii a administratorului blocului,
spaţiu care nu mai este utilizat. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.

- Cererea d-nei.  Bortoş Eugenia – Rozalia domiciliată pe str.  Cornet nr.10 prin care
solicită  amenajarea  unei  alei  de  acces  în  lungime de  aproximativ  300 m.  care  să
asigure legătura dintre casa sa şi podul de intrare pe strada Cornet, având în vedere că
se deplaseză foarte greu cu ajutorul unui cadru, din cauza multiplelor afecţiuni de care
suferă. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Petroi Constantin prin care solicită scăderea din taxa de închiriere a
locuinţei, proprietate a Primăriei, pe care o deţine în calitate de chiriaş a contravalorii
reparaţiilor făcute pe cehltuiala proprie, în sumă de 1.517 lei. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea d-nei Tartacan Despina prin care solicită cumpărarea apartamentului pe care-l
deţine în calitate de chiriaş. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.

- Cererea depusă de dl. Anghel Eugen prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de
teren  în  spatele  blocului  nr.4  necesar  construirii  unei  case.  Primarul  propune
dezmembarea  din  terenul  cu  suprafaţa  mai  mare  a  parcelei  solicitate,  urmând  ca
ulterior  să  se  organizeze  o  licitaţie  de  concesionare  sau  vânzare.  Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Paşca Eugen prin care solicită închirierea unui teren în suprafaţă de 140
mp. situat lângă grădina sa. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.

- Cererile depuse de Banciu Lăcrămioara-Viorica,  Cozma Damaris Evelin şi  Anghel
Dan Răzvan pentru repartizarea în chirie de locuinţe din fondul locativ al primăriei
Nădrag. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de priorităţi.

              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.

- dl.  Stoian  arată  că  este  necesară  desfundarea  canalului  colector  de  la  blocul  18.
Primarul arată că se va proceda la desfundarea canalului.   

              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 
                    Ungur Vasile                                                    Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara
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