PROCES VERBAL
încheiat azi 29 august 2008
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai consiliului local:Biriescu Ioan,
Dobra Lucia, Jurconi Flavia, Juşca Petru, Meglei Gheorghge, Minea Vasile, Niţu Lucian, Stoian
Zaharia, Stoiconi Cristian, Ungur Vasile.
dl. Biriescu propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile . Propunerea este supusă
la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.
Consilierul juridic supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 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 instituirea unei taxe locale speciale pentru parcarea autobuzelor
care asigură transportul de persoane pe ruta Nădrag – Lugoj.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe pentru utilizarea în vederea desfăşurării de
activităţi sportive, a terenului de sport din str. Aleea Teiului .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a unui teren în suprafaţă
de 343 mp. situat în str. Oţelarilor nr.27.
4. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii în vederea atribuirii contractului de
servicii pentru : „Asistenţă tehnică şi consultanţă cu caracter continuu pentru pregătirea şi
implementarea proiectelor de investiţii de interes public”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga
satului Crivina” .
6. Diverse .
dl. viceprimar propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 6 a unui Proiect
de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, către titularul contractului de închiriere, a imobilului
„casă de locuit ” situat la adresa Nădrag, Piaţa Parc nr. 1 jud. Timiş. Punctul „Diverse” va deveni
punctul 7 al ordinii de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
instituirea unei taxe locale speciale pentru parcarea autobuzelor care asigură transportul de persoane
pe ruta Nădrag – Lugoj) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl. Biriescu consideră că dacă se aplică această taxă s-ar putea ca firma transportatoare să
pretindă ca primăria să asigure paza autobuzelor parcate, ceea ce ar putea duce la posibile reclamaţii
în caz de eventuale furturi. Preşedintele de şedinţă arată că este vorba doar de taxă de parcare şi nu
se specifică niciunde că se asigură şi paza autobuzelor. Preşedintele de şedinţă mai arată că taxă de
parcare se plăteşte şi în alte localităţi ( Lugoj, Timişoara)
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri ( Biriescu şi Niţu ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
stabilirea unei taxe pentru utilizarea în vederea desfăşurării de activităţi sportive a terenului de
sport din str. Aleea Teiului) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de
specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
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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
aprobarea evaluării în vederea vânzării a unui teren în suprafaţă de 343 mp. situat în str. Oţelarilor
nr.27) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl. Meglei propune ca terenul să nu se vândă ci să se concesioneze eventualilor solicitanţi
pentru construirea de case de locuit.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă arată că există 2 propuneri şi anume proiectul de
hotărâre în forma iniţială şi propunerea d-lui Meglei de concesionare a terenului. Se supune la vot
proiectul de hotărâre în forma iniţială. Este adoptat cu 9 voturi pentru şi 1 vot contra ( Meglei ).
Propunerea d-lui Meglei nu se mai supune la vot având în vedere votul exprimat la prima
propunere.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
organizarea unei licitaţii în vederea atribuirii contractului de servicii pentru : „Asistenţă tehnică şi
consultanţă cu caracter continuu pentru pregătirea şi implementarea proiectelor de investiţii de
interes public”)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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga satului Crivina”) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării directe, către titularul contractului de închiriere, a imobilului „casă de locuit ”
situat la adresa Nădrag, Piaţa Parc nr. 1 jud. 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 de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse, prin citirea
următoarelor cereri:
- cererea d-lui Maiornik Marian prin care solicită aprobare pentru transformarea
cămării locuinţei pe care o deţine cu chirie, în baie. Rezoluţia inspectorului cu
probleme de urbanism al primăriei arată că locuinţa nu este proprietatea petentului
şi de asemenea nu există posibilitate de evacuare a apei uzate de la baie, locuinţa
nefiind racordată la canalizare. Preşedintele de şedinţă propune ca petentul să
prezinte o documentaţie tehnică din care să reiese şi modul de evacuare a apei,
urmând ca cererea să fie rediscutată. Propunerea preşedintelui este aprobată cu 10
voturi pentru.
- cererea d-nei Vasiloni Ileana de a i se aproba construirea la casa pe care o are în
chirie, a unei anexe ce va fi utilizată ca bucătărie. Rezoluţia inspectorului cu
probleme de urbanism al primăriei arată că nu se poate aproba construirea de către
chiriaş a unei anexe la o construcţie al cărei proprietar nu este. De asemenea se
arată că respectiva anexă este o construcţie nouă, pentru construirea căreia
petentul trebuie să facă dovada titlului( concesiune) cu care deţine terenul necesar
şi pentru care trebuie să solicite autorizaţie de construire. Preşedintele de şedinţă
supune cererea la vot, având în vedere specificaţiile inspectorului cu urbanismul.
Cererea este respinsă cu 10 voturi contra.
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preşedintele de şedinţă reia în discuţie cererea d-lui Jurcsek Petru Ştefan
prezentată la şedinţa anterioară a consiliului local şi amânată de la discutare pentru
prezentarea de completări. În cerere s-a solicitat închirierea unui teren în curtea
blocului nr.6, lângă locuinţa petentului în vederea construirii unui şopron pentru
lemne. Preşedintele de şedinţă supune la vot închirierea unui teren în suprafaţă de
10 mp. conform schiţei prezentate, cu menţiunea ca şopronul să se construiască
respectându-se materialul, forma construcţiei şi aliniamentul şoproanelor deja
existente în zonă.. Cererea, cu amendamentul menţionat, este aprobată cu 10
voturi pentru.
- cererea d-nei Stănescu Elena prin care solicită închirierea unei suprafeţe de teren
de 16mp în spatele blocului nr.21 în care locuieşte, pentru construirea unui şopron
pentru lemne. Dl. viceprimar propune ca dacă se aprobă cererea să se pună în
vedere petentului să monteze şopronul în aşa fel încât să rămână loc de trecere pe
lângă bloc. Dl. Biriescu propune ca şopronul să se construiască chiar în dreptul
apartamentului petentului. Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea cererii
cu cele 2 amendamente. Cererea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- cererea d-lui Jorz Remus prin care solicită închirierea unei suprafeţe de teren de
16 mp. în spatele blocului nr.21 în care locuieşte, pentru construirea unui şopron
pentru lemne. Preşedintele de şedinţă, având în vedere că cererea prezentată este
similară celei precedente ( a d-nei Stănesu Elena ) supune cererea la vot cu
aceleaşi amendamente. Cererea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- cererea d-nei Varga Valeria Maria prin care solicită închirierea unui teren în curtea
blocului nr.6, lângă locuinţa pe care o deţine în chirie, în vederea construirii unui
şopron pentru lemne. Dl. viceprimar arată că a fost la faţa locului şi există teren
pentru a se putea închiria 10 mp. d-nei Varga. Preşedintele de şedinţă supune la
vot închirierea unui teren în suprafaţă de 10 mp. cu menţiunea ca şopronul să se
construiască respectându-se materialul, forma construcţiei şi aliniamentul
şoproanelor deja existente în zonă.. Cererea, cu amendamentul menţionat, este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- cererea d-nei Moldovan Domnica de a i se aproba un loc pentru construirea unui
şopron pentru lemne. Preşedintele de şedinţă, având în vedere că cererea nu este
explicită, propune să se solicite petentului o documentaţie tehnică referitoare la
şopron şi la amplasarea lui, urmând ca cererea să fie discutată după prezentarea
documentaţiei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- cererea d-lui Stoiconi Cristian de a i se vinde terenul situat în str. Oţelarilor nr. 27.
Consilierul juridic arată că vânzarea terenului nu se poate face prin atribuire
directă direct, ci terenul va fi vândut prin licitaţie după evaluarea valorii sale de
către un specialist evaluator.
- Cererile lui Ianculescu Sergiu Petru, Gyapyas Ciprian Valeriu şi Cazacu Adrian
prin care solicită fiecare repartizarea a câte o locuinţă . Preşedintele propune ca
cererile să fie introduse pe lista de priorităţi. Propunerea preşedintelui este
aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor pentru alte probleme la punctul
„Diverse”
dl. Ungur solicită ca la şedinţa următoare primarul împreună cu viceprimarul să prezinte o
propunere de repartizare a consilierilor pe străzi sau zone ale comunei, pentru a se îmbunătăţi modul
de cunoaştere şi luare în evidenţă a problemelor cetăţenilor. De asemenea propune studierea
posibilităţii amenajării unei rampe pentru spălatul maşinilor locuitorilor comunei, pentru ca această
activitate să se mai facă de fiecare la voia întâmplării, din care cauză se creează mizerie în comună.
Dl. Ungur sugerează utilizarea pentru acest scop a rampei existente în vecinătatea fostei brutării,
după eventuala reparare a sa dacă este nevoie.
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dl. Biriescu , având în vedere cererile unor firme de exploatare forestieră, solicită ca până
la următoarea şedinţă a consiliului primăria să studieze şi să se discute în consiliul local
posibilitatea modificării hotărârii consiliului local prin care se taxează cu 3 lei /mc. maşinile
firmelor care transportă material lemnos pe raza comunei. Dl. Biriescu arată că este de acord să se
stabilească o astfel de taxă , dar este necesar să se revadă modul de evidenţiere a masei lemnoase
transportate, susţinând că la ora actuală se taxează masa lemnoasă comunicată de ocolul silvic ca
fiind exploatată de fiecare firmă, ceea ce nu corespunde realităţii, având în vedere faptul că nu toată
masa lemnoasă exploatată se transportă din pădure şi de asemenea există şi alte firme care
transportă masă lemnoasă cumpărată de la firmele exploatatoare. Totodată solicită ca hotărârea să se
aplice şi altor firme care execută transporturi grele pe raza comunei ( piatră, sau materiale destinate
producţiei lor ce se transportă cu maşini de tonaj greu )
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Nădrag.
Preşedinte de sedinţă
Ungur Vasile

Secretar
Fuior Marioara
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