PROCES VERBAL
încheiat azi 20 august 2008
cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membrii ai consiliului local.
dl. Niţu propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile . Propunerea este supusă la
vot si este adoptată cu 11 voturi pentru.
Consilierul juridic supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
dl. Ungur Vasile, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării şi aprobarea achiziţionării directe fără
licitaţie a contractului de execuţie a lucrării „Prelungirea cu 300 m. a reţelei de apă
potabilă a satului Crivina şi amenajarea unui punct de adăpare a animalelor domestice ”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren aparţinând
Comunei Nădrag către proprietarii construcţiei aflate pe respectivul teren.
3. Diverse.
dl. primar propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 2 a unui Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei
Nădrag pentru anul 2008, ordinea de zi modificată urmând a fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării şi aprobarea achiziţionării directe fără
licitaţie a contractului de execuţie a lucrării „Prelungirea cu 300 m. a reţelei de apă
potabilă a satului Crivina şi amenajarea unui punct de adăpare a animalelor domestice ”
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2008.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren aparţinând
Comunei Nădrag către proprietarii construcţiei aflate pe respectivul teren.
4. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea lucrării şi aprobarea achiziţionării directe fără licitaţie a contractului de execuţie a lucrării
„Prelungirea cu 300 m. a reţelei de apă potabilă a satului Crivina şi amenajarea unui punct de
adăpare a animalelor domestice ” ) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl.Meglei arată că lucrarea este necesară dar este necesar ca cetăţenii să fie mai responsabili
şi să nu risipească apa. Propune să se amenajeze un cămin închis cu cheie, din interiorul acestui
cămin urmând să se închidă sau deschidă apa la adăpătoare.
dl. Biriescu arată că este necesar să se urmărească ca apa de la adăpătoare să nu fie folosită
în alte scopuri ( stropitul grădinilor sau spălatul maşinilor).În acest scop propune ca primarul să
desemneze un angajat din aparatul propriu care să urmărească modul cum este utilizată apa.
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
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul
2008 ) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului contabilului primăriei .
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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea concesionării directe a unui teren aparţinând Comunei Nădrag către proprietarii
construcţiei aflate pe respectivul teren) 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 4 al ordinii de zi – Diverse.
- dl. Linginari ridică problema câinilor vagabonzi din comună şi cere ca primăria să ia
măsuri pentru capturarea lor de pe străzi, în aşa fel încât să nu mai fie un factor de risc pentru
populaţie. Dl. primar arată că Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară a trimis o adresă prin care
informează despre prevederile Legii nr. 391/2006 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, care prevede că autorităţile publice locale au obligaţia creării de servicii publice
în acest domeniu şi de asemenea au obligaţia înfiinţării din fonduri proprii de adăposturi pentru
câinii fără stăpân. Primarul arată că a luat legătura cu firme specializate în capturarea câinilor şi
prezintă oferte de preţ de la firme, care sunt foarte costisitoare. Primarul arată că la ora actuală
înfiinţarea unui serviciu public încadrat cu personal de specialitate şi construirea unui adăpost ar fi
un efort prea mare pentru bugetul local . Primarul propune ca până la o proximă şedinţă consilierii
să studieze problema şi să vină cu propuneri concrete de rezolvare a ei, având în vedere chiar şi o
posibilă asociere cu alte localităţi în vederea construirii unui adăpost şi a înfiinţării serviciului de
specialitate. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- dl. Meglei arată că în satul Crivina în dreptul casei cu nr. 100, conducta de apă potabilă
este probabil spartă în pământ, cauză din care apa potabilă izvorăşte din pământ. Primarul răspunde
că va trimite personal de specialitate pentru a verifica şi remedia eventuala defecţiune.
- d-na Dobra cere ca în zona parcului din centrul comunei să se pună peste pârâul Izvodea
placa care a existat înainte în aşa fel încât să se refacă podul pietonal. Primarul informează că placa
va fi aşezată la loc după repararea şi înălţarea apărării de mal.
- Consilierul juridic dă citire adresei nr. 14431/18.08.2008 a Inspectoratului Judeţean de
Poliţie Timiş, prin care se solicită sprijinul Primăriei pentru reinscripţionarea autoturismului de
serviciu al Postului de poliţie Nădrag. Şeful de post arată că la ora actuală s-a discutat cu comanda
inspectoratului şi cu posturile de poliţie din comunele învecinate şi s-a ajuns la concluzia că este
preferabil ca mai multe posturi să contacteze aceeaşi firmă care să se deplaseze la Lugoj pentru
reinscripţionare, evitâdu-se astfel cheltuielile inutile cu deplasarea maşinii la Timişoara.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea în principiu a solicitării de sprijin a operaţiunii de
inscripţionare, urmând ca la o proximă şedinţă şeful de post să prezinte oferte concrete de preţ .
Solicitarea este aprobată în principiu cu 11 voturi pentru.
- dl. Meglei arată că la blocul 6 de pe str. Metalurgiştilor există locatari care nu respectă
normele de menţinere a curăţeniei sau care din cauza faptului că îşi prepară hrana pe sobe cu lemne,
care sunt montate necorespunzător neavând burlane, afumă faţada blocului. Dl. Meglei solicită ca
primăria să ia măsurile ce se impun .
- dl. Linginari propune să se iniţieze o campanie de curăţenie în curtea blocului 6, la care să
participe şi consilierii împreună cu reprezentanţii primăriei şi să se îndepărteze toate deşeurile şi
vechiturile care sunt aruncate în curtea blocului.
- dl. Linginari solicită o informare privind posturile libere de cadre didactice de la Grupul
Şcolar „Traian Grozăvescu” şi de asemenea solicită să fie informat dacă au fost comunicate toate
posturile vacante la Inspectoratul Şcolar sau există cazuri în care nu au fost făcute aceste
comunicări . Dl. Stoiconi arată că având şi calitatea de director adjunct al Grupului Şcolar poate să
informeze că au fost comunicate la timp toate posturile libere la inspectorat, ba chiar se comunică şi
orele neocupate aşa cum prevede legea, necomunicarea la timp constituind infracţiune şi
pedepsindu-se penal. Dl. Stoiconi arată că deşi posturile libere au fost transmise la Inspectoratul
Şcolar Judeţean nu au existat solicitări pentru ocuparea tuturor posturilor vacante de către profesori
titulari, fiind astfel necesar ca posturile să fie ocupate de către suplinitori sau de către profesori
pensionari conform legii.
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Preşedintele de şedinţă prezintă următoarele cereri:
Olariu Ioan – Dorin solicită aprobare pentru construirea unei băi în locuinţa
pe care o deţine în chirie. Preşedintele de şedinţă propune să se solicite o
documentaţie tehnică referitoare la baie, urmând ca cererea să fie discutată
după prezentarea documentaţiei. Propunerea este aprobată cu 11 voturi
pentru.
Olariu Vasile solicită închirierea unui spaţiu pentru gararea maşinii în
incinta suprafeţei amenajate de primărie în zona blocului 22. Cererea este
aprobată cu 11 voturi pentru.
Jurcsek Petru Ştefan solicită aprobarea închirierii unui spaţiu în zona
blocului nr.6, în vederea construirii unui şopron de lemne. Preşedintele de
şedinţă propune să se solicite o documentaţie tehnică referitoare la şopron,
urmând ca cererea să fie discutată după prezentarea documentaţiei.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
Balaş Cristian solicită aprobare pentru construirea unui balcon la
apartamentul pe care-l deţine în blocul nr.6 str. Metalurgiştilor. Preşedintele
de şedinţă propune să se solicite o documentaţie tehnică referitoare la
balcon, urmând ca cererea să fie discutată după prezentarea documentaţiei.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
Chariton Aurel solicită eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că a
participat activ la evenimentele revoluţionare din comuna Nădrag din
decembrie 1989. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru .
Flocan Petre Anton şi Peştean Alexandra Bianca solicită repartizarea a câte
o locuinţă . Preşedintele propune ca cererile să fie introduse pe lista de
priorităţi. Propunerea preşedintelui 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 convocată de îndată a Consiliului Local Nădrag.
Preşedinte de sedinţă
Ungur Vasile

Secretar
Fuior Marioara
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