PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 mai 2015
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează dl. Călin.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Minea
Vasile.
Dl. Minea, 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2016.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2015.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga
Nădrăgeană” în anul 2015.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru Biserica Penticostală din
Nădrag, necesare executării de lucrări de izolare a clădirii bisericii.
5. Diverse.
Preşedintele de şedinţă 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016) 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 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag, pentru anul 2015) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădrăgeană” în anul
2015) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind alocarea de fonduri pentru Biserica Penticostală din Nădrag, necesare executării de
lucrări de izolare a clădirii bisericii) 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 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese şi cereri:
- Cererea depusă de Paulescu Elena, persoană cu handicap prin care solicită acordarea
unui ajutor de urgenţă necesar achiziţionării unei proteze. Dl. Linginari propune
acordarea unui ajutor în sumă de 1.000 lei. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- Sesizarea unui grup de cetăţeni de pe strada Bretoane prin care arată că drumul
comunal din zonă se deteriorează datorită exploatărilor forestiere din zonă.
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Viceprimarul informează că a fost la faţa locului, cele sesizate de cetăţeni fiind reale.
Primarul arată că se va lua legătura cu firma de exploatare.
Adresa nr. 531/04.05.2015 a Guvernului României referitoare la implementarea
sistemului integrat de management al deşeurilor din judeţul Timiş şi la obligaţiile ce
revin comunelor participante. Primarul informează că se va face o adresă de răspuns
prin care se va informa emitentul adresei că de problema gestionării deşeurilor din
Nădrag se ocupă SC Ecosal, operator înfiinţat ca urmare a implementării unui proiect
cu finanţare europeană.
Cererea depusă de Meglei Narcis şi Vouciuc Simona prin care solicită închirierea
spaţiului cu suprafaţa de 64 mp. situat în faţa casei lor, cuprins între gard şi trotuar,
închirierea având scopul de a amenaja şi întreţine un spaţiu verde în acea zonă.
Primarul propune închirierea pentru un termen de 5 ani, urmând ca dacă în acest
termen spaţiul nu este întreţinut corespunzător, contractul să nu mai fie prelungit.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 7 voturi pentru şi 3 abţineri ( Minea,
Ungur, Florea ).
Cererea depusă de Paşca Eugen prin care solicită închirierea unui teren în suprafaţă de
140 mp situat lângă grădina sa de pe str. Şcolii. Dl. Ungur întreabă dacă solicitantul
are restanţe la plata taxelor şi impozitelor şi propune discutarea cererii doar după
achitarea restanţelor. Propunerea d-lui. Ungur este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru.
Cererea depusă de Pîrşan Constantin Gabriel prin care solicită închirierea unui loc de
parcare în zona blocului 15. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o
şedinţă ulterioară, urmând ca până atunci dl. Linginari împreună cu inspectorul cu
urbanismul din cadrul primăriei să identifice locul de parcare.
Cererea depusă de Gyapjas Attila prin care solicită repartizarea locuinţei de la bl. 7
( fosta Konolos Robi) întrucât locuieşte cu familia într-un spaţiu prea mic. Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, după plata de către
solicitant a restanţelor la plata taxelor şi impozitelor. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru.
Cererea d-lui. Konolos Andrei Robin prin care solicită repartizarea spre închiriere a
locuinţei situată în strada Poieni nr.1. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru.
Cererea d-lui. Oargă Iulus Cristian prin care solicită modificarea la 3 a numărului
membrilor familiei sale menţionat în cererea de acordare a unei locuinţe. Primarul
propune ca modificarea să fie transmisă comisiei nr. 3 a consiliului local în vederea
aplicării punctajului de înscriere în lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru.
Sesizarea depusă de dl. Bortă Constantin semnată şi de mai mulţi locuitori din Crivina
prin care se solicită repararea drumurilor agricole din satul Crivina. Primarul arată că
pentru a se putea accesa anumite surse de finanţare pentru repararea drumurilor
agricole, se va proceda mai întâi la înscrierea drumurilor în cartea funciară.
Cererea depusă de Hladii Diana Mihaela prin care solicită închirierea unui spaţiu
pentru gararea autoturismului personal, amenajat prin prelungirea acoperişului de la
celelalte garaje situate în zona blocului 12. Primarul propune amânarea discutării
cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând să se identifice locul unde s-ar putea
prelungi copertina existentă în zonă. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
Cererea depusă de Mihăilă Dan Lucian prin care solicită concesionarea unei suprafeţe
de 50 ha păşune în golul alpin din vârful Padeş, pentru cele 235 capete ovine pe care
le deţine în proprietate. Primarul arată că prin concesionare ar fi realizate venituri
suplimentare la bugetul local. Viceprimarul arată că este necesară o atenţie sporită în

privinţa concesionării golului alpin, fiind de părere că prin amenajarea păşunii în acea
zonă solicitantul ar putea distruge afinarul şi plantele de genţiana care sunt ocrotite de
lege, ca atare el solicitând respingerea cererii d-lui. Mihăilă. Dl. Stoian arată că în
cazul în care se aprobă concesionarea este necesar să se prevadă în contractul de
concesiune clauze care să prevadă anularea contractului în cazul provocării de
distrugeri. Cererea d-lui. Mihăilă este supusă la vot şi este respinsă cu 6 voturi contra
( Minea, Ungur, Grissak, Florea, Jurj, Breabăn ) şi 4 abţineri ( Lăzărescu, Linginari,
Stoian, Jurconi ).
- Cererea depusă de Gabriel Eva prin care arată că renunţă la locuinţa închiriată la
blocul 13 et.3, ap. 312. Primarul propune ca locuinţa să fie repartizată d-nei. Colţea
Raveca, pentru a se putea finaliza acţiunea de mutare a locatarilor din colonia de pe
strada Şcolii care urmează a fi demolată din cauza stării avansate de degradare în care
se găseşte. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Adresa nr. 747601/06.05.2015 depusă de Postul de Poliţie Nădrag prin care se solicită
efectuarea de lucrări de reparaţii la imobilul proprietate al primăriei în care se
desfăşoară activitatea postului. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru.
- Cererile pentru repartizarea în chirie de locuinţe ale Primăriei, depuse de Morariu
Sergiu David şi Lungu Paul. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute
pe lista de priorităţi. Propunerea 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 al ordinii de zi.
- Dl. Ungur solicită să fie reparat acoperişul de la piaţa agroalimentară din centrul
comunei. Primarul informează că au fost comandate materialele necesare, urmând ca
după sosirea lor reparaţiile să fie executate.
- Dl. Ungur informează că în faţa blocului de locuinţe amenajat în fostul internat există
o gură de canal descoperită care prezintă un pericol pentru persoanele din zonă.
Primarul arată că va fi acoperit canalul.
- Dl. Stoian solicită tăierea arbuştilor şi spinilor de pe marginea pârâului din comună.
Primarul arată că lucrarea va fi executată de personalul beneficiar de ajutor social
odată cu încălzirea vremii, având în vedere că este necesar să se intre în apa pârâului.
- Dl. Breabăn informează că hidrantul de la deponeul de deşeuri menajere din zona
blocului 2 curge.
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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