
PROCES VERBAL
încheiat azi 19 mai 2009

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

            D-na Dobra 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  achiziţionarea  directă  fără  licitaţie  a  unor  utilaje  pentru
întreţinerea drumurilor şi spaţiilor verzi. 

2. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru
întocmirea proiectului tehnic aferent obiectivului de investiţii „Modernizare străzi comunale
Nădrag, în lungime totală de 7 km”.

3. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de servicii
în vederea întocmirii  documentaţiei  de avizare a lucrărilor  de intervenţii  şi  a proiectului
tehnic aferente proiectului „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului
Şcolar Traian Grozăvescu din comuna Nădrag judeţul Timiş ”.

4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de materiale de construcţii
necesare diverselor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente efectuate de Primăria Nădrag.

5. Diverse.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu 11 voturi pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a unor utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi spaţiilor verzi.)
prin citirea proiectului de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari cere mai
multe informaţii despre caracteristicile utilajelor şi întreabă dacă există fonduri suficiente în buget
pentru achiziţionarea lor. Primarul prezintă mai multe date despre utilaje şi arată că utilajele vor fi
cumpărate în mod eşalonat până la sfârşitul anului, pe măsura asigurării mijloacelor financiare.

Nemaifiind 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 încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii  pentru întocmirea proiectului
tehnic aferent obiectivului de investiţii „Modernizare străzi comunale Nădrag, în lungime totală de
7 km”) prin citirea proiectului de hotărâre.           
             Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect Dl. Juşca întreabă dacă
lucrările de modernizare nu vor fi afectate de introducerea canalizării. Primarul arată că se va începe
modernizarea străzilor cu acele străzi care sunt mai largi şi care permit efectuarea de săpături pentru
canalizare fără a se afecta carosabilul. Dl. Linginari propune ca în proiectul tehnic să fie cuprinse
unele străzi care nu sunt cuprinse în studiul de fezabilitate(str. Liniştei şi partea necuprinsă din str.
Nucilor) şi să se renunţe la alte străzi cuprinse în SF( str. Alunului ) în aşa fel încât lungimea totală
să  rămână  neschimbată,  deoarece  de  la  întocmirea  SF-ului  s-au  schimbat  condiţiile  materiale
concrete din teren, schimbându-se şi priorităţile. Se supune la vot propunerea d-lui Linginari. Se
aprobă cu 11 voturi pentru. Primarul arată că se intenţionează ca străzile să fie modernizate pe rând,
pe măsura asigurării resurselor financiare şi solicită propuneri pentru stabilirea străzilor care vor fi
modernizate în prima fază. Dl. Biriescu propune următoarea ordine: str. Nucilor ; legătura dintre str.
Tineretului şi str. Grădiniţei; str. Şcolii la blocurile 18-21; str. Aleea Teiului; str. Izvodea până la
intersecţia cu str. Izvorului; strada pe care este amplasată şcoala din Crivina. Ordinea este supusă la
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vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Dl. Meglei propune ca acordurile şi avizele necesare să fie
obţinute de către proiectant. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 
            Nemaifiind 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 pentru achiziţia contractului de servicii în vederea întocmirii documentaţiei
de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenţii  şi  a  proiectului  tehnic  aferente  proiectului  „Consolidarea,
reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din comuna Nădrag
judeţul Timiş ”)  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 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  de  materiale  de  construcţii  necesare  diverselor  lucrări  de
întreţinere şi reparaţii curente efectuate de Primăria 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 in discuţie punctul 5 al ordinii de zi – Diverse prin citirea
următoarelor cereri şi adrese:

- cererea medicului de familie Katai Eugenia prin care solicită închirierea dispensarului de
pe str. Padeş nr. 1 şi a apartamentului de serviciu de pe str. Tineretului bl.2, în vederea
deschiderii uni cabinet de medicină de familie în comuna Nădrag. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- referatul  întocmit  de Comisia  de Asistenţă  Socială  şi  Autoritate  Tutelară  a Primăriei
Nădrag, prin care se solicită acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui. Chelba Vasile pentru
efectuarea unei intervenţii chirurgicale. Primarul propune acordarea sumei de 1000 lei.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-nei Popa Mariana prin care solicită aprobare pentru cumpărarea locuinţei pe care o
deţine cu chirie, situată pe str. Şcolii nr.20. Primarul propune amânarea discutării cererii până la
obţinerea avizelor privind amenajarea de locuinţe sociale în fostul internat al Grupului Şcolar,
având în vedere că se intenţionează demolarea coloniei din strada Şcolii 20, care este alcătuită
din locuinţe insalubre ce nu mai corespund normelor legale în domeniu, urmând ca locatarilor
din acea colonie să li se repartizeze locuinţe din cele amenajate în fostul internat. Propunerea
primarului este aprobată cu 11 voturi pentru.

- solicitare din partea PNL filiala Timiş privind montarea de bannere pe stâlpii aflaţi pe
domeniul public al comunei. Viceprimarul propune aprobarea amplasării şi perceperea
unei taxe de afişare. Dl. Linginari propune aprobarea fără plata niciunei taxe de afişare.
Dl. Biriescu propune respingerea cererii.  Se supune la vot propunerea viceprimarului.
Propunerea  este  respinsă  cu  8  voturi  contra  şi  3  voturi  pentru.  Se  supune  la  vot
propunerea  d-lui  Linginari.  Propunerea  este  aprobată  cu  6  voturi  pentru  şi  5  voturi
contra. Se supune la vot propunerea d-lui Biriescu. Propunerea este respinsă cu 9 voturi
contra şi 2 voturi pentru. Ca atare se va aproba montarea de bannere pe stâlpii aflaţi pe
domeniul public fără perceperea niciunei taxe de aplicare.

- cererea  d-nei  Boc  Liliana  Maria  prin  care  solicită  aprobare  pentru  apartamentarea
imobilului  situat  pe  str.  Cornet  nr.  45,  imobil  din  care  deţine  un  apartament  în
proprietate, celălalt fiind proprietatea Primăriei Nădrag şi închiriat unei terţe persoane.
Dl. Linginari propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, în vederea
studierii  cu  atenţie  a  documentaţiei  depuse  şi  a  situaţiei  de  fapt.  Propunerea  d-lui
Linginari este aprobată cu 11 voturi pentru.

- referatul SPGC Nădrag prin care se aduce la cunoştinţa CL Nădrag că locuinţa situată pe
str. Haiduca nr.1 formată dintr-o cameră şi anexe este disponibilă spre repartizare pentru
închiriere. Preşedintele de şedinţă propune ca locuinţa să fie repartizată conform listei de
priorităţi. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
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- cererea  d-nei  Floricica  Paulica  prin  care  arată  că  a  fost  scoasă fără  ştiinţa  ei  de  pe
contractul de închiriere a locuinţei de pe strada Cornet nr. 18. Dl. Juşca propune ca d-na
Floricica Paulica să fie trecută pe contractul de închiriere al cărui titular este dl. Roşu
Ioan, nepotul petentei. Propunerea d-lui Juşca este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererile d-lor Fînaru Samuel Gabriel, Ciurescu Roberto Darius şi Olaru Florentin Alin
prin care solicită repartizarea a câte unei locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca
cererile  să  fie  introduse  pe lista  de priorităţi.  Propunerea  este  aprobată  cu  11 voturi
pentru.       

            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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