
                                                           PROCES VERBAL
                                                     încheiat azi 10 aprilie 2009

Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai consiliului local. 

            dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Minea Vasile. 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. Minea Vasile, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de hotărâre  privind încheierea  unei  convenţii  cu AJOFM Timiş  pentru ocuparea
temporară  a  forţei  de  muncă  din  rândurile  şomerilor  în  vederea  executării  de  lucrări  şi
activităţi de interes pentru comunitatea locală.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  fondurilor  destinate  organizării  sărbătorii  „Ruga
Nădrăgeană”.

3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor produse.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unui tractor rutier şi a unei

remorci.   
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  a două autocare pentru organizarea unei

excursii a elevilor de la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag.
6. Diverse.

            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la  punctul 6  a unui „Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  cumpărării  de  cadouri  ce  vor  fi  distribuite  locuitorilor  comunei
Nădrag , cu prilejul sărbătorilor de Paşti” şi prin renumerotarea punctului Diverse, care va  deveni
punctul 7 al ordinii de zi.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot  modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru. 
            Preşedintele de şedinţă 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 încheierea unei convenţii cu AJOFM Timiş pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
din rândurile şomerilor în vederea executării de lucrări şi activităţi de interes pentru comunitatea
locală.) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind

aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădrăgeană”) 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 este
adoptat cu 11 voturi pentru.   
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a unor produse) 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 11 voturi pentru.
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            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a unui tractor rutier şi a unei remorci.)  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 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea închirierii a două autocare pentru organizarea unei excursii a elevilor de la Grupul Şcolar
Traian Grozăvescu 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 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea  cumpărării  de  cadouri  ce  vor  fi  distribuite  locuitorilor  comunei  Nădrag ,  cu  prilejul
sărbătorilor de Paşti)  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 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse şi prezintă
cererea d-lui Stroescu Adrian Cristian pentru repartizarea  unei locuinţe.  Preşedintele de şedinţă
propune ca cererea să fie  trecută  pe lista  de priorităţi.  Propunerea preşedintelui  de şedinţă  este
aprobată cu 11 voturi pentru. 
            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor pentru prezentarea
problemelor pe care le au la acest punct al ordinii de zi.    

- Primarul informează consiliul local că în cursul zilei  au venit reprezentanţii  ANRSC,
filiala Deva care au prezentat legislaţia ce obligă fiecare unitate administrativ teritorială
să  înfiinţeze  servicii  publice  pentru  activităţile  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare,
activitatea  de  salubritate  şi  activitatea  de  iluminat  public,  arătând  totodată  că  aceste
servicii pot fi concesionate unor operatori economici sau pot fi organizate în gestiune
proprie,  caz  în  care  este  nevoie  de  obţinerea  licenţei  de  funcţionare  de  la  organele
abilitate.  De asemenea reprezentanţii  ANRSC au arătat  că pot asigura consultanţă  în
organizarea serviciilor, inclusiv în pregătirea documentelor necesare obţinerii licenţei de
funcţionare.  Primarul  cere  părerea  consilierilor  referitor  la  forma  de  organizare  a
serviciilor  şi  la  încheierea  unui  contract  de  consultanţă  cu  ANRSC.  Dl.  Linginari
propune ca serviciile să funcţioneze în gestiune proprie, ca servicii publice în subordinea
aparatului de specialitate al primarului şi propune de asemenea încheierea unui contract
de  consultanţă  cu  ANRSC.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  propunerile  d-lui
Linginari. Propunerile sunt aprobate cu 11 voturi pentru. 

- Dl. Jurj arată că are informaţii că în localitatea Crivina sunt mai mulţi proprietari  de
terenuri care declară suprafeţe mai mici decât cele pe care le au în proprietate, în scopul
de a plătii  impozite mai mici decât cele reale, ceea ce constituie o pierdere la bugetul
local. Pentru remedierea situaţiei dl. Jurj propune ca referentul de la impozite şi taxe
împreună cu referentul  cu probleme agricole  să analizeze declaraţiile  de impunere şi
cererile  de  acordare  a  subvenţiilor  pentru  terenurile  agricole,  în  vederea  identificării
eventualelor neconcordanţe. Propunerea d-lui Jurj este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.

- D-na Dobra propune adoptarea unui program de utilizare a terenului de sport din str.
Aleea Teiului,  program care să fie  afişat  şi  să se urmărească respectarea lui.  Se fac
următoarele propuneri de program: dl. Ungur propune ca terenul să nu fie utilizat între
orele 1400 – 1700 şi după ora 2100 . D-na Jurconi propune ca terenul să nu fie utilizat între
orele 1400  – 1700 şi după ora 2200. Dl. Biriescu propune ca terenul să poată fi utilizat la
orice oră. Se supune la vot propunerea d-lui Ungur, propunerea este respinsă cu 3 voturi
pentru şi 8 voturi contra. Se votează propunerea d-nei Jurconi, propunerea este aprobată
cu 6 voturi pentru şi 5 voturi contra. Se votează propunerea d-lui Biriescu, propunerea
este  respinsă  cu  2  voturi  pentru  şi  9  voturi  contra.  A  fost  aprobat  programul  de
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funcţionare care prevede ca terenul de sport să nu fie utilizat între orele 1400  – 1700 şi
după ora 2200.

- Dl. Linginari arată că ar trebui să se găsească o formă de recompensare chiar şi materială
a profesorilor de la grupul şcolar din Nădrag, care pregătesc elevi  ce obţin rezultate
meritorii la olimpiadele şcolare de la nivel judeţean. Primarul răspunde că va fi studiată
posibilitatea legală.

- Dl. Linginari informează că la blocul 6 se construieşte un şopron pentru lemne şi cere să
se  deplaseze  la  faţa  locului  inspectorul  cu  probleme  de  urbanism  pentru  a  verifica
existenţa aprobărilor necesare construcţiei.

- Dl. Linginari întreabă când vor deveni utilizabile WC-urile din zona pieţei Cornet şi cere
ca băncile şi cişmeaua din piaţă să fie reparate. Primarul arată că până la următoarea
şedinţă se va căuta un amplasament pentru respectivele toalete, şi vor fi reparate băncile
şi cişmeaua.

- Dl.  Meglei  cere  să  se  găsească  un  alt  loc  de  amplasare  a  pubelelor  de  gunoi  de  la
blocurile 17-22.

- Dl. Meglei propune ca platforma de la intrarea în comună să fie completată cu pământ,
să fie curăţită de deşeuri şi să fie însămânţată cu iarbă.

- Dl. Ungur întreabă care este situaţia acordării de tichete cadou pentru cadrele didactice
de la grupul şcolar, arătând că Nădragul este singura comună din judeţ carte nu a acordat
nici un tichet. Primarul arată că efortul financiar pentru acordarea tichetelor cadou este
foarte mare adică peste 30.000 lei pentru acordarea unui singur tichet cadou, fondurile
repartizate pentru echilibrarea bugetului de către CJ Timiş şi DGFP Timiş sunt ridicol de
mici  fiind  nici  jumătate  din  cele  acordate  în  anul  2008,  dar  arată  că  se  încearcă
identificarea unor resurse financiare pentru acordarea măcar a unui tichet, într-o perioadă
de timp cât mai scurtă.

- Dl. Jurj arată că în urma activităţilor de curăţire a pomilor în Crivina au fost mai multe
persoane care au aruncat crengile la voia întâmplării, şi cere să se găsească o modalitate
de constrângere a locuitorilor pentru a depozita crengile în locuri special amenajate.

- Dl. Jurj arată că în Crivina dl. Cireşan Ioan a construit un gard care împiedică accesul la
islazul  comunal  şi cere să se cereceteze dacă gardul a fost  construit  pe terenul d-lui
Cireşan. Primarul arată că ştie că gardul este pe terenul d-lui Cireşan , dar mai arată că
acesta va fi convocat pentru a se găsi o modalitate de a se permite accesul prin zonă sau
eventual se va avea în vedere posibilitatea unui schimb de terenuri cu primăria.

- Dl. Jurj solicită rezolvarea problemei şanţurilor şi canalelor de scurgere a apelor pluviale
din Crivina, care în unele cazuri afectează proprietăţile unor cetăţeni.       

            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 
                        Minea Vasile                                        Secretar

                           Fuior Mărioara 
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