
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 04 mai 2016

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează d-na. Florea Doina.
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că este necesar a fi ales un nou presedinte de
şedinţă întrucât mandatul de 3 luni al  precedentului preşedinte s-a terminat. Dl. Linginari
propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni să fie dl. Călin Florea. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

  Dl. Călin, preşedintele 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  acordarea  de  fonduri  Parohiei  Romano  Catolice
Nădrag, necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru repararea şi
întreţinerea Bisericii Catolice din Nădrag.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alocării  sumei  de  3.000  de  lei  pentru
organizarea  unei  excursii  pentru  elevii  clasei  a   III  -   a   din  cadrul  Liceului
Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag, care au câştigat concursul din cadrul
proiectului „Igiena de nota 10” constând într-un premiu în valoare de 5.000 euro
ce vor fi utilizaţi pentru renovarea grupurilor sanitare ale şcolii. 

3. Proiect de hotărâre privind reevaluarea imobilelor aparţinând patrimoniului public
şi patrimoniului privat ale UAT Comuna Nădrag. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării directe,  către  beneficiarii
contractelor de închiriere, a celor două apartamente din  imobilul „casă de locuit ”
situat la adresa Nădrag, str. Tineretului nr. 11 jud. Timiş.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, către titularul dreptului de
concesiune, a terenului intravilan înscris în CF 400326 Nădrag, nr. top 1/91, cu
suprafaţa de 500 mp. situat pe str. Tineretului în zona blocului nr.16.

6. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea directă de flori ce vor fi plantate în
parcurile, rondourile şi jardinierele din comuna Nădrag.

7. Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de  zi după cum urmează: introducerea la
punctul 7 a proiectului de hotărâre privind acordarea de fonduri Federaţiei Caritas a Diecezei
Timişoara, necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru reparaţii exterioare
la Cantina socială pentru vârstnici şi copii, situată în Nădrag, str. Grădiniţei nr.3.
            Punctul Diverse va deveni punctul 8.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu
10 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu
10 voturi pentru. 
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind acordarea de fonduri Parohiei  Romano Catolice Nădrag ,  necesare acoperirii  unei
părţi din cheltuielile efectuate pentru repararea şi întreţinerea Bisericii Catolice din Nădrag)
prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul este de părere că ar trebui atenţionat preotul
catolic  să-şi  facă curăţenie  în  curtea casei  personale,  întrucât  prin amplasarea acesteia  în
centru  comunei  şi  prin  mizeria  din  curte  se  strică  aspectul  comunei.  Nemaifiind  discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
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             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea alocării sumei de 3.000 de lei pentru organizarea unei excursii pentru elevii
clasei a  III -  a  din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag, care au câştigat
concursul din cadrul proiectului „Igiena de nota 10” constând într-un premiu în valoare de
5.000  euro  ce  vor  fi  utilizaţi  pentru  renovarea  grupurilor  sanitare  ale  şcolii)  prin  citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru. 
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  reevaluarea  imobilelor  aparţinând  patrimoniului  public  şi  patrimoniului
privat ale UAT Comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul întreabă
care  este  modalitatea  de  atribuire  a  contractului.  Primarul  răspunde că  este  încredinaţrea
directă cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Viceprimarul arată că doreşte să vadă
alte oferte şi întreabă la ce valoare se ridică lucrarea. Dl. Jurj întreabă cât a costat ultima
reevaluare. Primarul răspunde că aproximativ 50.000 lei. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Proiectul  este  adoptat  cu  6  voturi  pentru,  1
împotrivă ( Minea ) şi 3 abţineri ( Jurj, Stoian, Lăzărescu ) .
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  aprobarea vânzării directe,  către  beneficiarii  contractelor  de închiriere,  a
celor două apartamente din  imobilul „casă de locuit ” situat la adresa Nădrag, str. Tineretului
nr. 11 jud. Timiş) prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul întreabă care este valoarea
de vânzare. . Primarul prezintă rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorul autorizat, prin
care sunt stabilite valorile de vânzare. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
                Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea vânzării directe, către titularul dreptului de concesiune, a terenului
intravilan înscris în CF 400326 Nădrag, nr. top 1/91, cu suprafaţa de 500 mp. situat pe str.
Tineretului  în  zona  blocului  nr.16)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.   Nefiind  discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru. 
                Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  achiziţionarea directă de flori ce vor fi plantate în parcurile, rondourile şi
jardinierele  din  comuna  Nădrag)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind  discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi
pentru şi 1 abţinere ( Minea ) .
                Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre  privind  acordarea  de  fonduri  Federaţiei  Caritas  a  Diecezei  Timişoara,  necesare
acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru reparaţii exterioare la Cantina socială
pentru vârstnici  şi  copii,  situată în Nădrag, str.  Grădiniţei  nr.3) prin citirea proiectului de
hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 10 voturi pentru.

           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- D-na.  Flocan,  locatar  al  blocului  nr.3  care  este  prezentă  la  lucrările  şedinţei
prezintă un tabel semnat de mai mulţi locatari ai blocurilor nr.3 şi nr. 10 prin care
se arată că nu sunt de acord ca în spaţiul comercial de la parterul blocului 3 să îşi
deschidă un bar o firmă care intenţionează acest lucru. D-na Flocan roagă membrii
consiliului local să nu autorizeze funcţionarea barului şi să  ţină cont că în acele
blocuri locuiesc mai multe persoane în vârstă dintre care unele,  ca de exemplu
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soţul domniei sale, sunt bolnave având certificate de încadrare în grad de handicap,
iar  prin  funcţionarea  barului  la  parterul  blocului  ar  fi  tulburată  grav  liniştea
locatarilor  din  zonă  şi  ar  fi  grav  periclitată  sănătatea  persoanelor  bolnave  din
blocuri. Primarul arată că funcţionarea societăţii comerciale nu este autorizată de
primărie ci de registrul comerţului, iar unul dintre actele care trebuie depuse de
către firmă pentru obţinerea autorizaţiei este acordul vecinilor privind funcţionarea
în spaţiul  respectiv şi indică d-nei. Flocan că vecinii  pot să nu fie de acord cu
fucnţionarea barului, astfel încât firma nu va obţine autorizaţie de funcţionare de la
registrul  comerţului.  De asemenea primarul  arată  că se  va ţine cont  de dorinţa
locatarilor în momentul în care firma va solicita de la consiliul local aprobarea
orarului de funcţionare, urmărindu-se ca acesta să fie în concordanţă cu programul
de linişie stabilit de consiliul local.  

- Cererea d-lui. Leonte Emanuel prin care solicită cumpărarea unui teren intravilan
de 1000 mp. situat pe strada Luncă. Primarul propune demararea procedurilor de
evaluare  a  terenului  şi  de  organizare  a  licitaţiei  în  condiţiile  legii.  Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.  

- Cererea  d-nei.  Szegedi  Mariana   şi  d-lui.  Deschman  Konrad  prin  care  ambii
solicită cumpărarea unui teren intravilan de aproximativ 120 mp. situat pe strada
Liniştei.  Primarul  propune  demararea  procedurilor  de  identificare  a  situaţiei
juridice  şi  evaluare  a  terenului  şi  de  organizare  a  licitaţiei  în  condiţiile  legii.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.  

- Cererea d-lui. Pop Tănase prin care solicită închirierea unui teren cu suprafaţa de
400 mp. cu destinaţia de grădină situat pe strada Haiduca. Primarul propune să se
verifice ca petentul  să  nu aibă restanţe  de plată  faţă  de Primăria  Nădrag şi  de
asemenea  ca  terenul  să  nu  se  suprapună  cu  terenul  închiriat  în  zonă  de  d-na.
Anişoreac, urmând ca abia ulterior să fie aprobată cererea. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Novota Veronica prin care solicită devierea pârâului situat în spatele
creşei care la ora actuală îi inundă grădina casei. Primarul propune să fie făcut un
şanţ astfel încât să fie protejată şi creşa.

- Cererea d-lui. Luntraşu Vasile de a i se închiria un teren cu suprafaţa de 10 mp.
aflat  în continuarea garajului  său,  teren necesar pentru amenajarea unui şopron
pentru lemne. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.        

           În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct. 

- Dl. Grissak  arată că pe splaiul Cornet a fost defrişată vegetaţia de pe malul apei şi
crengile sunt aruncate în albie şi ar fi necesară ridicarea lor. Primarul arată că se va
face curăţenie.

- Dl.  Breabăn  întreabă  care  este  stadiul  construirii  podului  pe  strada  Ghioceilor.
Primarul răspunde că este în curs de elaborare proiectul tehnic al lucrării.

           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 al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                    Călin Florea                                                    Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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