
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 03 mai 2012

              

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

comunei Nădrag, un loc fiind vacant ca urmare a demisiei d-lui. Jurj Remus.  
              Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.. Juşca Petru. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.

  Dl. Juşca, 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 încetarea mandatului de consilier  local al d-lui Jurj
Remus.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii  de investiţie a proiectului  integrat
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale
şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii
culturale,  achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag,
judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.22.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la
FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până
la  50,00  %  din  fondurile  nerambursabile  pentru  implementarea  proiectului
integrat  “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de
materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi
moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna
Nădrag,  judeţul  Timiş” finanţat  din  fonduri  FEADR  prin  programul  PNDR
măsura 3.22.

4. Proiect  de hotărâre  privind  achiziţia  contractului  de lucrări  pentru  executarea
fundaţiei la obiectivul de investiţii  „Amenajare piaţa agroalimentara în localitatea
Nădrag”.  

5. Proiect de hotărâre privind executarea unor lucrări de reparaţii curente la sediul
Primăriei comunei Nădrag.

6. Proiect  de hotărâre  privind stabilirea  destinaţiei  de locuinţă  de serviciu pentru
locuinţa situată la adresa Nădrag, str. Tineretului, bl. 8, sc. A, ap. 10, jud. Timiş.  

7. Diverse.
              Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Jurj Remus.) 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 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului integrat “Modernizare străzi
comunale,  construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate
conservării  şi  promovării  specificului  local  şi  moştenirii  culturale,  achiziţia  de utilaje
pentru întreţinerea  drumurilor,  în  comuna Nădrag,  judeţul  Timiş” finanţat  din fonduri



FEADR prin programul  PNDR măsura  3.22.)  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 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN
în vederea  garantării  obligaţiilor  de plată  a  avansului  de până  la  50 % din  fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale,
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea
drumurilor,  în  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş” finanţat  din  fonduri  FEADR  prin
programul  PNDR  măsura  3.22.)  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 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  achiziţia contractului de lucrări pentru executarea fundaţiei la obiectivul
de  investiţii   „Amenajare  piaţa  agroalimentara  în  localitatea  Nădrag”)  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 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi(Proiect de
hotărâre privind executarea unor lucrări de reparaţii curente la sediul Primăriei comunei
Nădrag.)  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 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi(Proiect de
hotărâre privind stabilirea destinaţiei  de locuinţă  de serviciu pentru locuinţa  situată  la
adresa Nădrag, str. Tineretului, bl. 8, sc. A, ap. 10, 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 este adoptat cu 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) şi
arată că nu sunt probleme la acest punct al ordinii de zi. 
           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 
                       Juşca Petru                                                  Secretar

                           Fuior Mărioara
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