
                                                        PROCES - VERBAL
Încheiat azi 18 februarie 2020

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre  cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei  Nădrag. Absentează motivat dl. Schoner Emil.
             Secretarul comunei informează că preşedinte de şedinţă este dl. Lăzărescu Răzvan 
             Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.

 Dl.Lăzărescu, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului
tehnic  pentru  obiectivul  de  investiţii  Construirea  unei  capele  mortuare  în  comuna
Nădrag, localitatea Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului
tehnic  pentru  obiectivul  de  investiţii  Construirea  unei  capele  mortuare  în  comuna
Nădrag, localitatea Crivina.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului
tehnic  pentru  obiectivul  de  investiţii  Construire  acoperiş  din  structura  metalică  si
prelată pentru terenul de minifotbal cu gazon sintetic din localitatea Nădrag.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  contractului  de  servicii  pentru
„Consultanţă tehnică, întocmire documentaţii pentru : Avizare preţ şi obţinere licenţa
cls.3 a Serviciului public de apă canalizare al Comunei Nădrag, înfiinţare Serviciu
public  de  iluminat  public  al  Comunei  Nădrag  şi  înfiinţarea  Serviciului  public  de
salubrizare,  activitatea  de  maturat,  stropit  stradal  şi  activitatea  de  deszăpezire al
comunei Nădrag”

6. Proiect  de  hotărâre  privind  anularea  Hotărârii  Consiliului  Local  Nădrag  nr.  25/
16.04.2019 privind aprobarea  predării în administrarea Serviciului de alimentare cu
apă  şi  de  canalizare  a  Comunei  Nădrag  a  infrastructurii  tehnico-edilitare  aferente
acestui serviciu public.

7. Diverse 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 7 a unui
proiect de hotărâre privind demontarea structurii metalice pe care era montat acoperişul pieţei
agroalimentare situată pe strada Piaţa Parc din Nădrag; iar punctul Diverse va fi punctul 8 al
ordinii de zi.
           Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă modificarea
cu 10 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă
ordinea de zi modificată cu  10 voturi pentru.                                                   
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea  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 10 voturi pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiţii  Construirea  unei  capele  mortuare  în  comuna  Nădrag,  localitatea  Nădrag. )  prin
citirea  proiectului  de  hotărâre.   Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiţii  Construirea  unei  capele  mortuare  în  comuna  Nădrag,  localitatea  Crivina. )  prin
citirea  proiectului  de  hotărâre.   Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.



             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiţii Construire acoperiş din structura metalică si prelată pentru terenul de minifotbal cu
gazon sintetic din localitatea Nădrag )  prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi
pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (  Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  contractului  de  servicii  pentru  „Consultanţă  tehnică,
întocmire documentaţii pentru : Avizare preţ şi obţinere licenţa cls.3 a Serviciului public de
apă canalizare al Comunei Nădrag, înfiinţare Serviciu public de iluminat public al Comunei
Nădrag şi înfiinţarea Serviciului public de salubrizare, activitatea de maturat, stropit stradal şi
activitatea de deszăpezire al comunei Nădrag” ) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind
discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu
10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind anularea  Hotărârii  Consiliului  Local  Nădrag nr.  25/ 16.04.2019  privind aprobarea
predării în administrarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag
a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu public)  prin citirea proiectului de
hotărâre.   Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre  privind  demontarea  structurii  metalice  pe  care  era  montat  acoperişul  pieţei
agroalimentare situată pe strada Piaţa Parc din Nădrag )  prin citirea proiectului de hotărâre.
Viceprimarul arată că în respectiva piaţă activitatea este foarte redusă, existând doar 2 sau 3
comercianţi care vând marfă, iar reparaţia ar fi costisitoare, astfel încât propune demolarea
acoperişului.  Dl.  Minea  propune repararea  arătând  că  mai  există  persoane în  vârstă  care
cumpără  din  piaţa.  Nemaifiind  alte  propuneri,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
propunerea  viceprimarului  se  aprobă  cu  9  voturi  pentru  şi  un  vot  împotriva  (  Minea).
Propunerea d-lui Minea nu se mai supune la vot, având în vedere rezultatul votului anterior.
Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  conformm  propunerii
viceprimarului. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru şi 1 vot împăotriva ( Minea ).
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri : 
             -Solicitarea nr. 2380077/31.01.2020 a Inspectoratului Teritorial  al  Poliţiei  de
Frontieră Timişoara, privind exprimarea acordului/dezacordului în legătură cu transmiterea
din proprietatea UAT Comuna Nădrag  în proprietatea Statului Român a terenului extravilan
cu suprafaţa de 225 mp., înscris în CF 400194 Nădrag , nr. top. 400194 PşPD, teren pe care
este  realizat  turnul  de  comunicaţii  al  Inspectoratului  Teritorial  al  Poliţiei  de  Frontieră
Timişoara.  Primarul  arată  că  terenul  poate  fi  vândut  sau  poate  fi  transmis  fără  plată.
Preşedintele de şedinţă propune aprobarea transmiterii fără plată a terenului din proprietatea
UAT Comuna Nădrag  în proprietatea Statului Român şi administrarea  Poliţiei de Frontieră.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
            - Cererea administratorului SC Baza de agrement R&M SRL prin care solicită
aprobarea programului de funcţionare pentru punctul de lucru cu activitatea „bar- discotecă”
situat pe strada Metalurgiştilor nr.14, de luni până joi între orele 10,00 – 02,00 şi de vineri
până duminică şi sărbători legale între orele 10,00 – 06,00.  Viceprimarul propune aprobarea
programului, doar cu condiţia prezentării de către solicitant a documentelor de înregistrare şi
funcţionare  a  firmei  şi  cu  stabilirea  obligaţiei  solicitantului  să  asigure  curăţenia  în  zona
punctului de lucru după fiecare eveniment sau zi de activitate. Cererea este supusă la vot în
conformitate  cu propunerea viceprimarului. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
              - Cererea d-lui. Maiornik Marian de a i se închiria terenul în suprafaţă de 280 mp.
aflat lângă casa pe care o deţine în chirie pe strada Liniştei nr.13, teren ce va fi folosit ca
grădină. Cererea este aprobată cu 10 voturi pentru.
               - Cererea d-lui. Valuch Dezideriu prin care solicită închirierea unui loc de parcare în
zona blocului  20 pentru autoturismul personal.  Primarul  arată  că viceprimarul  va verifica



existenţa  unui  loc  liber  şi  în  caz  că  există  propune  să  fie  aprobată  cererea.  Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.   
                - Referatele prezentate de referentul cu probleme de taxe şi impozite care arată că
sunt libere şi pot fi repartizate spre închiriere apartamentul situat pe str. Tineretului bl.2, sc.A
ap.15 şi apartamentul situat pe str. Turnătoriei bl.13, ap. 406.
               - Cererea d-lui. Stănescu Gheorghe prin care solicită închirierea locuinţei libere
situată pe str.  Turnătoriei  bl.  7 .  Cererea 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 propune să fie somat proprietarul magazinului din piaţa agroalimentară din
centrul comunei  să ia măsuri  de reparare sau demolare a  imobilului,  având în vedere că
starea de degradare avansată în care este acesta în prezent, reprezintă un permanent pericol
pentru cetăţenii care trec prin zonă şi a devenit un adăpost pentru persoane care practică unele
activităţi care pot fi considerate imorale dacă nu sunt chiar ilegale. Primarul arată că se va
trimite o somaţie proprietarului imobilului.
  
             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 
 Lăzărescu Răzvan                                    Secretar general 

Fuior Mărioara


