
 

 

 

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 23 decembrie 2020 

 

 

 

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre   cei 11 membri  ai Consiliului Local al 

comunei  Nădrag. Absentează motivat d-nii. Surd Nicolae şi Ungur Vasile. 

              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   8 voturi pentru. D-na consilier 

Georgescu al cărei mandat a fost validat de judecătorie nu votează întrucât nu a depus încă 

jurământul. 

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

Ioan. 

 Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă 

citire ordinii de zi, care este următoarea: 

1. Depunerea jurământului de către un consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Nădrag.  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2020. 

3. Diverse 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  8 voturi 

pentru. D-na. consilier Georgescu al cărei mandat a fost validat de judecătorie nu votează 

întrucât nu a depus încă jurământul.                                          

            Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Depunerea jurământului de 

către un consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei Nădrag)  prin citirea Încheierii Civile 

nr. 4357 din 02.12.2020 pronunţată de Judecătoria Lugoj, prin care este validat mandatul de 

consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Nădrag, al doamnei  Georgescu Cristina 

Eugenia  invită  consilierul validat  să depună jurământul. D-na. Georgescu Cristina Eugenia 

depune şi semnează jurământul cu formula religioasă. Secretarul general al comunei Nădrag 

arată că au fost validaţi şi au depus jurământul toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al 

Comunei Nădrag, consiliul fiind complet.   

             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 2020 ) 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 3 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

            -Cererea d-lui. Paşca Vasile prin care solicită închiriea unui teren cu suprafaţa de 140 

mp. în zona blocului 4 în care deţine în chirie un apartament, pentru amenajarea unui şopron 

pentru lemn de foc. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.  

             -Cererea d-nei. Pavăl Andrada prin care solicită racordarea la reţeaua de apă potabilă 

şi canalizare a comunei a locuinţei de pe Aleea Teiului nr.12, în zona releului tv. Preşedintele 

de şedinţă propune aprobarea racordării  în zona blocului 22, dar din cauza faptului că locuinţa 

este foarte izolată fiind situată în vârful unui deal fără niciun imobil în vecinătate şi fără reţele 

în imediata vecinătate, propune ca petenta să  monteze pe cheltuiala proprie ţevile de la punctul 

de racordare  la reţea, din zona blocului 22, până la imobil. Propunerea este supusă la vot şi 

este aprobată cu 9 voturi pentru. 

              Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme 

la acest punct al ordinii de zi. 

             Viceprimarul informează consilierii că se pot testa gratuit pentru covid la medicul de 

familie din comună şi le solicită să informeze şi cetăţenii  depre posibilitatea testării gratuite. 



              Viceprimarul întreabă consilierii dacă  deţin informaţii despre persoana care a 

depozitat deşeuri provenite din demolări de construcţii pe strada Padeş la ieşirea din comună 

şi totodată le solicită implicarea în determinarea populaţiei la respectarea regulilor de 

depozitare şi colectare a deşeurilor, sau la semnalarea cazurilor de nerespectare pentru a se 

putea aplica sancţiuni. 

            Viceprimarul  arată că şanţul de scurgere a apelor pluviale de pe strada Fagului este 

obturat cu pământ ca urmare a unor lucrări executate de locuitorii din zonă, apa curgând pe 

carosabilul asfaltat. Dl. Balaş arată că apa se scurge pe carosabil din cauza faptului că ţeava de 

scurgere a apelor pluviale din zonă are un diametru prea mic şi se înfundă uşor cu frunze şi 

noroi.                  

            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 


