PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25 septemdrie 2019
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează d-nii. Butnariu Sorin şi Schoner Emil.
Secretarul comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur Vasile.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
Dl.Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag pentru anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor alei de acces la cimitirele din
localitatea Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de pietriş de marmură pentru
decorarea spaţiilor verzi din faţa blocurilor şi clădirilor publice din comuna Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2020-2021.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui foişor din lemn ce va fi amplasat la
izvorul din zona staţiei de gaz metan din localitatea Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de lucrări de reparaţii a trotuarului
din pavele de beton de pe strada Metalurgiştilor zona cuprinsă între blocul 3 şi stadionul din
localitatea Nădrag.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Catolice din Nădrag,
necesare montării unei instalaţii de iluminat arhitectural.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan situat pe
strada Piaţa Parc din Nădrag.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în evidenţele de carte funciară a
schimbului de terenuri convenit prin acordul de schimb nr. 284/17.05.1990 încheiat între
Ocolul Silvic „Lugojel” şi Primăria Comunei Nădrag.
10. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru
anul 2019 ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea amenajării unor alei de acces la cimitirele din localitatea Nădrag) Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea directă de pietriş de marmură pentru decorarea spaţiilor
verzi din faţa blocurilor şi clădirilor publice din comuna Nădrag ) prin citirea proiectului de
hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2020-2021 ) prin citirea proiectului de
hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea unui foişor din lemn ce va fi amplasat la izvorul din zona
staţiei de gaz metan din localitatea Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea efectuării de lucrări de reparaţii a trotuarului din pavele de
beton de pe strada Metalurgiştilor zona cuprinsă între blocul 3 şi stadionul din localitatea
Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre. Dl. Minea cere să nu se execute lucrarea in faţa
magazinului său de pe strada Metalurgiştilor arătând că prin montarea bordurilor nu vor mai
avea acces în faţa magazinului maşinile de aprovizionare cu marfă şi nu va mai putea parca
maşinile personale ale sale. Primarul arată că pentru accesul la magazin se vor crea intrari
prin montarea unor borduri mai joase, iar referitor la parcarea autoturismelor arată că există
parcare amenajată la o distanţă de 50 m. în zona poştei. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 8 voturi pentru şi 1
contra ( Minea ).
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Catolice din Nădrag, necesare montării
unei instalaţii de iluminat arhitectural) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan situat pe strada Piaţa Parc
din Nădrag ) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea înscrierii în evidenţele de carte funciară a schimbului de
terenuri convenit prin acordul de schimb nr. 284/17.05.1990 încheiat între Ocolul Silvic
„Lugojel” şi Primăria Comunei Nădrag ) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
Adresa din partea Liceului Tehnologic Nădrag prin care solicită membrii desemnaţi
de Consiliul Local al comunei Nădrag şi de Primăria Nădrag pentru a face parte din Consiliul
de Administraţie al Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” şi din Comisiile din cadrul
liceului. Viceprimarul face următoarele propuneri:
- Reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
din partea Consiliului Local al comunei Nădrag : Lăzărescu Răzvan Cristian şi Schöner
Emil - Alexandru.
- Reprezentant în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
din partea Primarului comunei Nădrag: Andrei Flavia Ioana.

-

Reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
Nădrag : Ungur Vasile.
Reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia pentru
Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar din cadrul Liceului Tehnologic
„Traian Grozăvescu” Nădrag : Balaş Traian.
Propunerile sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 9 voturi pentru.
-Cererea d-lui. Wachsman Iohan, prin care solicită închirierea unui teren situat în faţa
casei sale de pe strada Tineretului nr.25 pentru a amenaja un loc de parcare acoperit pentru
maşina personală. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
-Solicitarea coordonatoarelor atelierului „Minţi ascuţite, mâini îndrăzneţe din cadrul
Liceului Tehnologic Nădrag ” pentru repartizarea de fonduri, în sumă totală de 4.035 lei
necesare achiziţionării a diverse materiale utilizate în activitatea specifică a cercului. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- Cererile depuse de Dragomir Viorel şi Andrei Cleona prin care solicită aprobare
pentru ridicarea a câte unui acoperiş în faţa şoproanelor din zona blocurilor 18-23, pentru
parcarea maşinilor proprii. Cererile sunt supuse la vot şi sunt respinse cu 9 voturi împotrivă.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct al ordinii de zi.
- Primarul solicită desemnarea de delegaţi din partea consiliului loca,l care să participe
la recepţionarea faptică a lemnelor de foc destinate blocului nr.24, pentru a se preîntâmpina
reclamaţiile depuse de anumiţi locatari din bloc ce susţin că nu se aduc suficiente lemne şi
propune în acest sens să participe la recepţii d-nii. Linginari, Minea, Biriescu Ioan şi Biriescu
Lazăr. Propunerile sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 9 voturi pentru.
- Dl. Ungur informează că pasarela din zona stadionului este deteriorată şi se impune
repararea ei. Dl. Biriescu propune ca pasarela să fie expertizată de către specialişti şi dacă se
constată că poate fi reparată cu preţuri rezonabile să se repare, iar în caz contrar să fie
demolată. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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