PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 aprilie 2012
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag.
Dl. Minea 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 completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei
Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei parcele de teren intravilan situată în
str. Haiduca, înscrisă în CF 400067 Nădrag top. 1/ 99 cu suprafaţa de 3.888 mp
din suprafaţa totală de 9.888 mp.
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului
intravilan situat în Nădrag str. Tineretului, înscris în CF 400326 Nădrag nr.
cadastral 400326.
5. Diverse.
Se 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 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 completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002.) 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 concesionarea unei parcele de teren intravilan situată în str. Haiduca,
înscrisă în CF 400067 Nădrag top. 1/ 99 cu suprafaţa de 3.888 mp din suprafaţa totală de
9.888 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 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului intravilan situat în Nădrag
str. Tineretului, înscris în CF 400326 Nădrag nr. cadastral 400326.) 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 (Diverse) prin
prezentarea următoarelor cereri:
- cererea d-lui. Manea Silviu, şeful Postului de poliţie Nădrag, prin care solicită să i
se închirieze, ca locuinţă de serviciu, locuinţa situată la adresa Nădrag str.
Tineretului, bl. 8 sc. A, ap. 10. Primarul arată că locuinţa respectivă a făcut
obiectul unei acţiuni în justiţie, în vederea evacuării fostului chiriaş. Acţiunea a
fost câştigată de către primăria Nădrag ( s-a dispus evacuarea fostului chiriaş) dar
sentinţa nu este încă definitivă şi irevocabilă. Ca atare primarul propune aprobarea
închirierii locuinţei respective ca locuinţă de serviciu de către Manea Silviu, doar
după investirea cu formula definitivă şi irevocabilă a sentinţei nr. 221/23.01.2012
a Judecătoriei Lugoj. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Buzan Octavian Vasile prin care solicită închirierea unui teren
pentru construirea unui garaj pe strada Izvodea. Inspectorul cu probleme de
urbanism al primăriei menţionează că spaţiul este disponbil şi că se poate închiria,
cu condiţia respectării aliniamentului garajelor din vecinătate şi a păstrării unui
spaţiu pentru întreţinere faţă de garajul din vecinătate. Cererea completată cu
menţiunile inspectorului cu probleme de urbanism este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Buzan Vica prin care solicită închirierea unui teren pentru
construirea unui garaj pe strada Izvodea. Inspectorul cu probleme de urbanism al
primăriei menţionează că spaţiul este disponbil şi că se poate închiria, cu condiţia
respectării aliniamentului garajelor din vecinătate şi a păstrării unui spaţiu pentru
întreţinere faţă de garajul din vecinătate. Cererea completată cu menţiunile
inspectorului cu probleme de urbanism este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- cererea d-lui. Popescu Apetri Cristinel prin care solicită închirierea uni teren
pentru construirea unui garaj în zona blocului 23. Inspectorul cu probleme de
urbanism solicită prezentarea de către petent a unui plan de amplasament.
Preşedintele de şedinţă, propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară, când se va solicita de la petent prezentarea planului de amplasament.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Limişcă Neculai prin care solicită închirierea unui spaţiu de la
subsolul nelocuibil al blocului în care domiciliază. Primarul propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, în vederea identificării spaţiului
respectiv şi a situaţiei sale. Propunerea eset supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- cererea pentru repartizarea unei locuinţe depusă de dl. Muscaliuc Titus.
Preşedintele de şedinţă propune introducerea cererii pe lista de priorităţi.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.

În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Juşca informează că dl. Şurtea Valentin de pe str. Bretoane, solicită repararea
apărării de mal din zona casei sale. Primarul arată că primăria va furniza
materialele necesare, dar din lipsa forţei de muncă ar fi necesar ca reparaţia să fie
făcută cu ajutorul locuitorilor din zonă, în caz contrar fiind nevoie de un timp mai
îndelungat pentru efectuarea reparaţiei.
- Dl. Jurj Remus îşi prezintă demisia din funcţia de consilier în cadrul Consiliului
Local al comunei Nădrag. Preşedintele de şedinţă ia act de demisie şi arată că la
şedinţa următoare va fi promovat un proiect de hotărâre în acest sens.
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.
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