
                                                        PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 octombrie 2021

          Cu ocazia şedinţei ordinare  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 Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru. 
          Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă este d-na. Andrei Flavia
Ioana.
          D-na. Andrei, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  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 2021.

2. Proiect  de  hotărâre  alocarea  unui  număr  cadastral  nou  pentru  parcela  de  teren
intravilan în suprafaţă de 1.113 mp. , situat in Comuna Nădrag, Str. Liniştei,  nr.11,
lângă nr.top. 84 înscris in CF 400545 Nădrag,  teren şi  constructii,  neînscrise în
cartea funciară.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea operării şi întreţinerii  de către personalul din
cadrul Serviciului Public de Salubrizare şi Administrare a Domeniului Public  al
Comunei Nădrag, a centralei termice care deserveşte blocul de locuinţe nr. 24 situat
la adresa Nădrag, str. Gradiniţei nr.5,  locuinţe proprietate a Comunei Nădrag. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  contractului  de  lucrări  pentru
„Îndepărtarea  materialului  aluvionar  şi  agregatelor  minerale  depuse  în  urma
inundaţiilor produse în anul 2020 în Comuna Nădrag”  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Nădrg
pentru  a  face  parte  din  Comisia  de  evaluare  a  probei  de  interviu,  din  cadrul
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar din UAT Comuna Nadrag.

6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor
fără stăpân din Comuna Nădrag judeţul Timiş.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării contractului de servicii pentru
întocmirea  documentaţiei  tehnice  necesare  obţinerii  autorizaţiei  de  securitate  la
incendiu pentru Cantina şcolii şi Şcoala Primară Crivina, imobile din componenţa
Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag.

8. Diverse.  
            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  11
voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru
anul 2021 ) 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 (Proiect de
hotărâre alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren  intravilan în suprafaţă de
1.113 mp. , situat in Comuna Nădrag, Str.  Liniştei,   nr.11, lângă nr.top. 84 înscris in CF
400545 Nădrag, teren şi  constructii, neînscrise în cartea funciară ) 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 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea operării şi întreţinerii  de către personalul din cadrul Serviciului Public de
Salubrizare şi Administrare a Domeniului Public  al Comunei Nădrag, a centralei termice
care deserveşte blocul de locuinţe nr. 24 situat la adresa Nădrag, str. Gradiniţei nr.5,  locuinţe
proprietate  a  Comunei  Nădrag)  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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea contractului de lucrări pentru „Îndepărtarea materialului aluvionar şi



agregatelor minerale depuse în urma inundaţiilor produse în anul 2020 în Comuna Nădrag”  )
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 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Nădrg pentru a face parte din Comisia
de  evaluare  a  probei  de  interviu,  din  cadrul  concursului  pentru  ocuparea  funcţiilor  de
director şi  director  adjunct  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  din  UAT  Comuna
Nadrag.  ) 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 6 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  înfiinţarea  Serviciului  public  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  din  Comuna
Nădrag judeţul Timiş. ) 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 7 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  achiziţionării  contractului  de  servicii  pentru  întocmirea  documentaţiei
tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Cantina şcolii şi Şcoala
Primară Crivina, imobile din componenţa Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag )
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 8 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi solicitări: 
             - cererea numitilor Măran Florin Dănuţ şi Măran Cristina Gabriela prin care solicită
concesionarea terenului cu suprafaţa de 230 mp. situat în str. Teilor bl. 22. Preşedintele de
şedinţă  propune ca la  o şedinţă  ulterioară să fie  promovat  un proiect  de hotărâre privind
dezmembrarea terenului solicitat. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru. 
              - cererea d-lui Buzan Ovidiu Daniel pentru închirierea unei suprafeţe de 6 mp. teren
în vederea extinderii garajului pe care-l. deţine pe strada Izvodea. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
               - cererea d-lui. Anghel Marian pentru închirierea suprafeţei de 12 mp. teren pe
strada  Izvodea  în  zona  garajelor,  în  vederea  construirii  unui  garaj  pentru  autoturismul
personal. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
               -  cererea  d-lui  Szilagyi  Marian,  pentru  închirierea  unui  loc  de  parcare  a
autoturismului personal în zona blocului 14, loc de parcare deschis pe care-l va acoperi doar
cu un acoperiş în continuarea celor deja existente.  Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru. 
               - referatul depus de referentul din cadrul primăriei ce se ocupă de contractele de
închiriere  a locuinţelor,  prin care informează că lociunţa proprietate  a primăriei  situată la
adresa  Splaiul  Ştrandului  nr.  6  este  liberă  şi  poate  fi  repartizată  spre  închiriere  unui  alt
beneficiar. 
               - cererea d-lui. Damşa Ioan prin care solicită repartizarea spre închiriere a locuinţei
libere, situate la adresa Splaiul Ştrandului nr.6. cererea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru. 
               - cererea d-nei. Uliu Valentina prin care solicită punerea în legalitate referitor la
anexa deţinută pe strada Şcolii, adică suplimentarea terenului închiriat cu 15 mp. Primarul
arată că anexa respectivă a fost construită şi mărită continu fără autorizaţie, are un aspect total
inestetic şi este lipită de gardul şcolii din Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este respinsă
cu 11 voturi împotrivă.
               - cererea d-lui. Peicuţ Călin Adrian prin care solicită repartizarea spre închiriere a
unei locuinţe proprietate a primăriei. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie trecută
pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 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. 

                

                      Preşedinte de şedinţă 
                     Andrei Falvia  Ioana                                                  Secretar general 



           Fuior Mărioara


