
 

                                                        

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 31 iulie 2020 

 

 

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

             La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi  cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei  

Nădrag. 

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

Ioan. 

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

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 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 aprobarea Acordului de parteneriat între UAT  Comuna  

Criciova, UAT  Comuna Nădrag şi UAT  Comuna Sacu în vederea implementării 

proiectului :  ” Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Criciova , 

județul Timiș, comuna Nădrag, județul Timiș și comuna Sacu , județul Caraș-

Severin cu localitățile aparținătoare acestora ”.  

            2 . Diverse 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  11 

voturi pentru.                                                    

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  Comuna 

Nădrag şi UAT  Comuna Sacu în vederea implementării proiectului :  Înființare rețea de 

distribuție gaze naturale în comuna Criciova , județul Timiș, comuna Nădrag, județul Timiș și 

comuna Sacu , județul Caraș-Severin cu localitățile aparținătoare acestora ) prin citirea 

proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.     

            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi cereri : 

            - Cererea d-lui. Balaş Petru, prin care solicită materiale ( 30 saci ciment, 2 mc. nisip şi 

1 mc balast) necesare  reparaţiei zidului de sprijin de la podul de acces la imobilul de pe strada 

Fagului nr. 11, pe care se angajează să-l repare cu forţe proprii dacă i se asigură materialele 

solicitate. Primarul arată că dl. viceprimar va urmari realizarea lucrării. Cererea este supusă la 

vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

             - Cererea d-lui. Balaş Ioan prin care solicită materiale ( 20 saci ciment, şi nisip ) 

necesare  reparaţiei zidurilor din zona casei sale deteriorate de inundaţiile din primavară. 

Primarul arată că dl. viceprimar va urmari realizarea lucrării. Cererea este supusă la vot şi este 

aprobată cu 11 voturi pentru. 

             - Cererea d-lui. Szilagyi Marian prin care solicită închirierea unui loc de parcare a 

autoturismului propriu în zona blocului 14. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru 

o şedinţă ulterioară, în vederea identificării unui loc de parcare disponibil. Propunerea este 

supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

             - Cererea d-nei. Farcaş Baby prin care solicită efectuarea de lucrări de deratizare şi 

dezinsecţie la blocul 7 unde îşi are domiciliul şi de asemenea solicită 2 saci de var şi aracet 

pentru zugrăvirea interioară şi exterioară a blocului. Primarul arată că a fost contactată o firmă 

specializată pentru lucrări de deratizare şi dezinsecţie care va executa lucrări şi la blocul 7. 

Referitor la varul solicitat primarul propune ca viceprimarul să verifice la faţa locului necesarul 

de materiale. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

            - Cererea locatarilor din blocul nr.7 str. Turnătoriei prin care solicită ajutor pentru 

repararea acoperişului, a terasei şi grupurilor sanitare. Primarul arată că este necesar a se 



întocmi o documentaţie tehnică cu lucrările necesare, aşadar urmează a se contacta o firmă 

despecialitate. 

              - Cererea d-lui. Paşca Vasile prin care solicită închirierea unei grădini în zona blocului 

4 str. Oţelarilor unde domiciliază ( grădina liberă care a fost utilizată de Muntean Lazăr ). 

Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

             - Cererea d-lui. Călin Cristian prin care solicită închirierea unui loc de parcare pentru 

autoturismul propriu în faţa blocului 20. Viceprimarul propune amânarea discutării cererii 

pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se identifica un loc liber. Propunerea este supusă la vot şi 

este aprobată cu 11 voturi pentru.  

             - Cererea d-lui. Getvan Mihai prin care solicită închirierea terenului cu suprafaţa de 20 

mp. în zona blocului 16, pe care are amplasat garajul propriu, teren închiriat anterior d-nei. 

Drăgulin Eugenia care a renunţat la el. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi 

pentru.  

              - Preşedintele de şedinţă prezintă referatul electricianului de la staţia de tratare a apei 

menajere şi canalizare prin care se propune rebobinarea a 3 motoarele defecte de la staţiile de 

pompare şi propune aprobarea reparării acestora. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru. 

              - Preşedintele de şedinţă prezintă referatul propriu prin care arată că în urma 

inundaţiilor au fost deteriorate unele ziduri de sprijin a drumului pe strada Izvorului, Fagului 

şi Izvodea. Primarul informează că au fost întocmite documentaţiile necesare pentru obţinerea 

de fonduri necesare executării reparaţiilor împreună cu reprezentanţii ISU Timiş.                   

             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 


