
Încheiat azi 28 februarie 2012
              

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

comunei Nădrag.  
              Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.. Juşca Petru. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.

  Dl. Juşca, 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 vânzarea prin licitaţie a terenului intravilan situat în
comuna Nădrag, înscris în CF 400306 Nădrag, nr. top. 400306 cu suprafaţa de
8.265 mp. 

2. Prezentarea Raportului anual al Primarului privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Nădrag pe anul 2011 .

3. Prezentarea Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării bunurilor
aparţinând comunei Nădrag pe anul 2011.

4. Diverse.
           Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel: introducerea ca Punctul 2 al
ordinii  de  zi  a  unui  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  implementării  proiectului
„Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei  electrice pentru consum propriu,
prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic,
în  comuna  Nădrag  judeţul  Timiş.  ”  Celelalte  puncte  se  renumerotează  în  consecinţă,
ultimul punct Diverse devenind punctul 5
           Se supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind vânzarea prin licitaţie a terenului intravilan situat în  comuna Nădrag,
înscris  în  CF 400306 Nădrag,  nr.  top.  400306 cu  suprafaţa  de  8.265 mp)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 este adoptat cu 11 voturi pentru. 
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi( Proiect de
hotărâre privind  aprobarea implementării  proiectului  „Realizarea de noi capacităţi  de
producere  a  energiei  electrice  pentru  consum  propriu,  prin  valorificarea  resurselor
regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nădrag judeţul
Timiş.  ”)  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 11  voturi pentru.   
           Preşedintele de şedinţă trece la punctul 3 al ordinii de zi şi acordă cuvântul
primarului pentru prezentarea Raportului anual al Primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Nădrag pe anul 2011. Nu sunt discuţii.
          Preşedintele de şedinţă trece la punctul 4 al ordinii de zi şi acordă cuvântul
primarului pentru prezentarea Raportului anual al Primarului asupra situaţiei gestionării
bunurilor aparţinând comunei Nădrag pe anul 2011. Nu sunt discuţii.



           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea  următoarelor adrese şi cereri:

- adresa  nr.  338/27.02.2012  a  Grupului  Şcolar  Traian  Grozăvescu.  Prin  care  se
solicită  sprijin  pentru  asigurarea  necesarului  de  combustibil  solid  pentru  anul
şcolar 2012-2013. primarul arată că se va adresa o solicitare ocolului silvic.

- Directorul Grupului Şcolar Traian Grozăvescu, care participă la lucrările şedinţei,
prezintă prevederile legale care impun schimbarea denumirii unităţii şcolare. D-na
Jurconi propune să se analizeze până la o şedinţă ulterioară o altă variantă de
denumire. Primarul solicită directorului grupului şcolar să studieze posibilitatea
schimbării profilului unităţii de învăţământ, în aşa fel încât să se asigure o mai
bună  integrare  a  absolvenţilor  pe  piaţa  muncii  după  absolvire.  De  asemenea
primarul solicită grupului şcolar să analizeze posibilitatea restrângerii activităţii
şcolare doar în două corpuri de clădire, nu în trei corpuri ca până în prezent, în
vederea reducerii cheltuielilor de întreţinere.     

           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 
                       Juşca Petru                                                  Secretar

                           Fuior Mărioara
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