PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25 iunie 2014
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.
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 nevoie sa fie propus un nou
preşedinte de şedinţă întrucât mandatul de preşedinte de şedinţă pentru 3 luni al
preşedintelui anterior a încetat . Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă pentru
următoarele 3 luni să fie d-na. Florea Doina. Se supune la vot propunerea. Propunerea
este adoptată cu 11 voturi pentru. Ca atare preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni
va fi d-na. Florea Doina.
D-na Florea, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară 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 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării a 50 m steri lemn de foc
pentru creşa din Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de steaguri pentru pavoazarea
comunei Nădrag .
4. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel: introducerea la punctul 4 a
unui Proiect de hotărâre stabilirea situaţiei juridice a unui imobil situat în comuna
Nădrag, judeţul Timiş.
- introducerea la punctul 5 a unui Proiect de hotărâre deschiderea de cărţi funciare
noi pentru trei parcele de teren situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
- renumerotarea cu nr. 6 a punctului de pe ordinea de zi „Diverse”.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi . Se
aprobă cu 11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi
modificată. 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 2014.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. 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 aprobarea achiziţionării a 50 m steri lemn de foc pentru creşa din
Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Viceprimarul apreciază ca insuficientă cantitatea de 50 m. steri lemn de foc pentru creşă
şi propune modificarea proiectului de hotărâre în sensul achiziţionării a 100 m steri lemn.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 11 voturi pentru

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea achiziţionării de steaguri pentru pavoazarea 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 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre stabilirea situaţiei juridice a unui imobil situat în comuna Nădrag, judeţul 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 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre deschiderea de cărţi funciare noi pentru trei parcele de teren situate în comuna
Nădrag, judeţul 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-lui. Meglei Gheorghe, formulată în calitate de mandatar al proprietarilor
casei situate pe strada Metalurgiştilor nr. 9 prin care solicită să i se vândă
diferenţa dintre suprafaţa de 306 mp consemnată în CF 445 Nădrag ( suprafaţă
cumpărată deja ) şi suprafaţa reală de 524 mp a terenului aferent casei respective.
Consilierul juridic arată că este necesar să fie corectată cartea funciară pentru a se
evidenţia diferenţa şi a se putea vinde eventualele suprafeţe în plus. Dl. Meglei
arată că va contacta un expert în specialitatea topografie, pentru a face corectura
respectivă.
- cererea d-lui. Halaşciuc Dorel, proprietarul clădirii fostei centrale termice de la
blocul nr.6, de a i se vinde 2 parcele de teren cu suprafaţa de 117 mp., respectiv
42 mp., teren aferent clădirii al cărei proprietar este. Primarul arată că pentru a se
putea aproba vânzarea este nevoie să fie evaluat terenul de către un expert
autorizat. Aşadar urmează ca la o şedinţă ulterioară să fie promovat un proiect de
hotărâre privind evaluarea terenurilor.
- adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş din data de 29.05.2014 prin care este
transmisă petiţia unui locuitor al comunei, care arată că edilii comunei au blocat
cu ghivece de flori intrarea spre scara blocului 10, al cărui locatar este. Primarul
informează că această situaţie a mai fost discutată în consiliul local şi s-a hotărât
menţinerea ghivecelor de flori şi a băncilor pe aleea dintre blocurile 3 şi 10 şi
implicit interzicerea accesului autoturismelor. De asemenea primarul informează
că petentul a fost informat despre rezoluţia consiliului local în această privinţă,
rezoluţie bazată şi pe consultarea celorlalţi locatari ai blocurilor respective care au
fost de acord cu menţinerea interdicţiei de acces al autovehiculelor.
- adresa înregistrată sub nr. 714/13.06.2014 a Clubului de Turism „Concordia”
Lugoj prin care se solicită acordul pentru organizarea Cupei „Max Ausnit” la
ciclism, ediţia a III – a, competiţie ce se va desfăşura şi pe unele drumuri din

comuna Nădrag. Preşedintele de şedinţă supune la vot solicitarea. Se aprobă cu 11
voturi pentru emiterea acordului pentru desfăşurarea concursului.
- petiţia formulată de un grup de locatari ai comunei domiciliaţi pe str. Tineretului
bl. 2 şi bl.10 şi în casele cu nr. 2,3,4,5, prin care solicită desfiinţarea locului de
joacă din zonă. Cererea este supusă la vot şi 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. Linginari întreabă care este gradul de încasare al taxei speciale pentru
utilizarea drumurilor din comună de către firmele exploatatoare de masă
lemnoasă. Consilierul juridic informează că taxa nu se aplică momentan din cauza
faptului că Direcţia Silvică a refuzat să transmită datele referitoare la firmele şi
cantităţile de masă lemnoasă exploatată pe raza comunei, astfel încât nu se poate
calcula impozitul datorat de firme. Consilierul juridic arată că urmează să fie
promovată o acţiune în justiţie prin care Direcţia Silvică să fie obligată la
transmiterea datelor şi la plata de daune până la concurenţa sumei pe care
consiliul local nu a putut să o încaseze din această taxă din lipsa datelor solicitate.
- dl.Linginari solicită îndepăratrea materialelor de propagandă electorală de pe raza
comunei.
- dl. Linginari solicită informaţii despre răspunsurile solicitate de la ADID Timiş
legate de delegarea de gestiune a serviciului judeţean de colectare date. Primarul
arată că au fost solicitate de la ADID Timiş clarificările dispuse de consiliul local
la şedinţa ordinară din data de 28.05.2014, dar nu s-a primit încă răspuns.
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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