PROCES VERBAL
încheiat azi 28 aprilie 2009
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local Nădrag.
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 ordinară a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
Comunei NĂDRAG, judeţul Timiş.
2. 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.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii prin procedura cerere de ofertă pentru
atribuirea contractului de furnizare în vederea achiziţionării unui microbuz.
4. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a 4 puncte noi şi renumerotarea
punctelor astfel :
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor produse.
5. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de păşunat, începând cu anul 2009, a
crescătorilor de animale din comuna Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag pentru anul 2009.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie
lucrări „Reparaţii străzi localitatea Nădrag”.
8. Diverse.
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 reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 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 pune în discuţie punctul 2 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 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
organizarea unei licitaţii prin procedura cerere de ofertă pentru atribuirea contractului de furnizare
în vederea achiziţionării unui microbuz) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate.
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Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl. Juşca întreabă dacă există bani pentru achiziţionarea microbuzului. Primarul reaminteşte
că achiziţia se face prin leasing operaţional.
Primarul solicită consilierilor propuneri privind numărul de locuri şi avansul ce se va achita .
Dl. Minea arată că actualul microbuz pentru transport şcolar este mic şi propune achiziţionarea
unuia cu mai multe locuri adică 19 sau 20 în afară de şofer. De asemenea propune ca avansul ce se
va achita la încheierea contractului de leasing să fie de cel mult 20%.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu
completările propuse. Proiectul de hotărâre completat este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a unor produse.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Dl. Linginari solicită informaţii referitoare la locul unde vor fi amplasate semafoarele.
Primarul răspunde că vor fi amplasate în faţa şcolii din Nădrag şi în zona staţiei de autobuz din
Crivina.
Dl. Meglei propune ca primăria să organizeze un sector propriu de producere a dalelor de
pavaj, pentru ca acestea să nu se mai cumpere de la alţii, în acest fel rezultând economii sau chiar
venituri la bugetul local. Primarul arată că nu se organizează o astfel de activitate din cauza lipsei de
personal specializat sau cu experienţă, lipsei spaţiului corespunzător şi lipsei dotărilor tehnice
adecvate.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre . Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Meglei ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
scutirea de la plata taxei de păşunat, începând cu anul 2009, a crescătorilor de animale din comuna
Nădrag) 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 pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul
2009) 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 pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări „Reparaţii străzi localitatea
Nădrag”.) 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 pune in discuţie punctul 8 al ordinii de zi – Diverse.
- preşedintele de şedinţă arată că la lucrările şedinţei sunt prezente 3 persoane care
solicită să fie incluse pe lista de angajaţi pentru munci comunitare arătând că au situaţii
familiale grele. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nelor Dobrescu Paraschiva, Zăbavă
Adriana şi Cireşan Cristina care îşi prezintă personal situaţiile familiale grele. În
continuare preşedintele de şedinţă propune ca până în ziua următoare consilierii să facă
propuneri nominale privind angajarea unui număr de 13 persoane din rândurile şomerilor
pentru prestarea de munci comunitare, ţinând cont atât de cererile persoanelor care se
află de faţă cât şi de situaţiile personale ale altor solicitanţi.. Propunerea este aprobată cu
9 voturi pentru şi 2 contra.
- preşedintele de şedinţă prezintă cererea d-lui Todoruţ Constantin cu domiciliul în Lugoj,
prin care solicită aprobarea de a amplasa un număr de 80 de familii de albine în grădina
familiei Iuşan, pe perioada culesului, şi dă cuvântul d-lui Todoruţ, care este de faţă, şi
care explică mai pe larg cererea. Primarul arată că în cursul anului 2008 a fost adoptată
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HCL Nădrag nr. 8/ 01.07.2008 privind interdicţia stupăritului pastoral în intravilanul
comunei Nădrag şi pe o rază de 5 km de intravilanul comunei, şi ca atare propune
consiliului local să se pronunţe prin vot asupra cererii d-lui Todoruţ ţinând cont şi de
prevederile hotărârii amintite. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi
contra. Primarul arată d-lui Todoruţ că dacă doreşte poate să-şi amplaseze stupii în
extravilan la distanţa de 5 km de comună.
- preşedintele de şedinţă prezintă cererea d-nei. Luminosu Lucia pentru a fi angajată ca
asistent personal pentru persoana cu handicap grav Murgoi Florin Alexandru. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- primarul informează că prin adresa nr. 35965/21.04.2009 a Ministerului Educaţiei
Cercetării şi Inovării s-a comunicat că nu se acordă Avizul conform pentru schimbarea
destinaţiei fostului internat al grupului şcolar din Nădrag, în bloc de locuinţe sociale.
În Continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct al ordinii de zi:
- dl. Juşca întreabă cui va fi repartizată locuinţa proprietate a primăriei deţinută până de
curând de către decedata Beţică Maria, având în vedere că pe contractul de închiriere au
fost trecute încă două persoane, dintre care una şi anume sora decedatei a fost scoasă de
pe contract de către decedată fără acceptul ei. Primarul arată că personalul primăriei va
analiza situaţia, urmând ca la una din şedinţele următoare să informeze consiliul despre
rezultate.
- dl. Linginari arată că este necesar să se verifice orarul de funcţionare a iluminatului
public deoarece a observat că seara luminile se aprind mult prea devreme când este încă
lumină naturală. De asemenea informează că între Nădrag şi Crivina este spartă ţeava de
apă potabilă şi se pierde apă. În continuare informează consiliul că unii cetăţeni din
comună şi-au manifestat dorinţa ca în pachetele cadou care se distribuie de sărbătorile
religioase să nu mai fie atâtea dulciuri ci mai multe alimente ( zahăr, ulei etc.). Dl.
Linginari arată că la sediul Caritas este nevoie să fie amplasată o masă şi 2 bănci.
- dl. Meglei solicită să se găsească un alt amplasament pentru pubelele de gunoi de la bl.
17, având în vedere că în fiecare seară se dă foc la gunoaie de către persoane
necunoscute, iar fumul şi mirosul degajate deranjează locuitorii din zonă.
- dl. Ungur cere organului de poliţie să ia măsuri împotriva conducătorilor auto sau de
mopede care circulă pe strada Izvodea cu viteze prea mari.
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
Minea Vasile

Secretar
Fuior Mărioara
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