PROCES - VERBAL
Încheiat azi 10 aprilie 2012
Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 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 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului integrat
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale
şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii
culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag,
judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.22.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la
FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până
la 50 % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale
şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii
culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag,
judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.22.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului pentru implementarea
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. ”
5. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 5 a unui
proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a terenului intravilan situat în
comuna Nădrag, înscris în CF 400330 Nădrag, nr. top. 1/1/1/b/1/26/9. cu suprafaţa de
1.606 mp. Punctul Diverse va deveni punctul 6 al ordinii de zi.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2012) 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 valorii de investiţie a proiectului integrat “Modernizare străzi
comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate
conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje
pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri
FEADR prin programul PNDR măsura 3.22.) 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 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN
în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până la 50 % din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale,
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin
programul PNDR măsura 3.22.) 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea amplasamentului pentru implementarea 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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a terenului intravilan situat în comuna
Nădrag, înscris în CF 400330 Nădrag, nr. top. 1/1/1/b/1/26/9. cu suprafaţa de 1.606 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 6 al ordinii de zi (Diverse) şi
acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari arată că pe str. Liniştei, la locuinţa d-lui. Ternauciuc, din cauza
lucrărilor de modernizare a drumului, scurgerea de sub drum a fost obturată
şi din această cauză apele pluviale de pe versanţi se adună în curtea locuinţei.
Primarul răspunde că lucrările de modernizare a drumului nu au fost încă
finalizate şi că urmează a se amplasa o conductă ce va prelua apele pluviale.
- d-na Dobra informează că este solicitată de cetăţeni amplasarea unei bănci
stradale în zona locuinţei Damşa de pe strada Cornet.
- dl. Juşca solicită amplasarea unei mese cu bănci, acoperită, în locul de joacă
de pe strada Cornet.
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.
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