
 

                                                        

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 21 septembrie 2020 

 

 

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 8 dintre   cei 11 membri ai Consiliului Local al 

comunei  Nădrag. Absentează d-nii. Schoner Emil, Lăzărescu Răzvan şi Balaş Traian cărora 

le-a încetat de drept mandatul .    

             Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari Puiu 

Ioan. 

             Secretarul general al comunei prezintă Ordinul prefectului judeţelui Timiş privind 

încetarea mandatelor de consilier local al  d-nilor. Schoner Emil, Lăzărescu Răzvan şi Balaş 

Traian, informând totodată consiliul local şi asupra procedurii legale ce urmează a fi îndeplinită 

în continuare.   

             Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   8 voturi pentru. 

 Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  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 2020. 

           2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al U.A.T.  

Comuna Nădrag şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de 

Iluminat Public, a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public și a Studiului de 

oportunitate privind modalitatea de delegare a Serviciului de Iluminat Public. 

            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  vânzării  terenului intravilan înscris în CF 

401354 Nădrag,  nr. topografic 401354, situat în Nădrag strada Tineretului. 

            4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 250 metri steri lemne de foc, necesare 

pentru încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag. 

            5 . Diverse 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  8 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 2020 ) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 8 voturi pentru.   

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al U.A.T.  Comuna Nădrag şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Iluminat Public, a Caietului de 

sarcini al Serviciului de Iluminat Public și a Studiului de oportunitate privind modalitatea de 

delegare a Serviciului de Iluminat Public ) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, 

preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 8 voturi 

pentru.   

              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea  vânzării  terenului intravilan înscris în CF 401354 Nădrag,  nr. topografic 

401354, situat în Nădrag strada Tineretului ) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind 

discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 8 

voturi pentru.   

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind achiziţionarea a 250 metri steri lemne de foc, necesare pentru încălzirea blocului nr. 24 

din Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul propune modificarea  proiectului de 

hotărâre prin adăugarea a 30 m steri necesari staţiei de tratare a apei potabile. Nemaifiind 



discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat . Proiectul este 

aprobat cu 8 voturi pentru.   

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi cereri : 

           -Primarul solicită consiliului local aprobarea de principiu a oportunităţii înlocuirii 

pavajului din zona blocului 23, urmând ca într-o şedinţă ulterioară să fie promovat un proiect 

de hotărâre referitor la lucrare. Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea de principiu a 

lucrării. Se votează cu 8 voturi pentru. 

            -Solicitarea Grupului Şcolar Traian Grozăvescu privind desemnarea reprezentanţilor 

consiliului local în organele de conducere şi comisiile de specialitate a unităţii şco lare. 

Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării solicitării pentru o şedinţă ulterioară 

formării noului consiliu local rezultat din alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. 

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.   

             -Solicitarea SC A.D. Pro Garage SRL privind concesionarea terenului situat în faţa 

magazinului Profi Loco în vederea montării unei staţii de carburant tip container. Primarul 

propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se solicita de la petent 

precizări referitoare la suprafaţa necesară şi amplasamentul exact faţă de reţelele de electricitate 

din zonă şi faţă de pârâul din apropiere. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 

voturi pentru. 

             - Referatul depus de referentul de la taxe şi impozite al primăriei prin care informează 

că apartamentul 7 situat în blocul 24 str. Grădiniţei, este liber şi poate fi închiriat unui alt 

solicitant. Primarul propune repartizarea locuinţei d-lui. Surd Gheorghe. Propunerea este 

supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru. 

             - Cererea d-nei. Kuliha Mărioara de reziliere a contractului de închiriere a locuinţei 

situate str. Liniştei nr.20. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.  

              - Cererea d-lui. Păsulă Marius Adrian prin care solicită repartizarea în chirie a 

locuinţei din str. Liniştei nr.20, proprietatea Primăriei Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este 

aprobată cu 8 voturi pentru.   

              - Cererea d-lui. Anghel Claudiu prin care solicită scăderea din valoarea taxei de 

închiriere pentru locuinţa situată pe str. Oţelarilor 24, pe care o deţine în calitate de chiriaş, a 

contravalorii materialelor pe care le-a achiziţionat necesare reparaţiilor efectuate la imobil. 

Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.   

               - Cererea d-lui. Paşca Vasile prin care solicită închirierea unui teren pentru 

amenajarea unui şopron pentru lemne în zona blocului 4. Pereşedintele de şedinţă propune 

amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca petentul să specifice cu 

exactitate amplasarea terenului. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi 

pentru. 

               - Cererea d-lui. Knejnik Ionuţ prin care solicită repartizarea în chirie a unei locuinţe. 

Preşedintele de şedinţă propune repartizarea apartamentului nr.406   din blocul 13. Propunerea 

este supusă la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.       

             Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă 

declară închisă şedinţa extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag.  

 

                  

 

 

                      Preşedinte de şedinţă  

                      Linginari Puiu Ioan                                       Secretar general  

Fuior Mărioara 


