
                                                        PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 noiembrie 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  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  în  Comuna
Nădrag, pentru anul fiscal 2022.

2. Proiect  de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii  Ortodoxe din Nădrag,
necesare finalizării lucrărilor de reparaţii la exteriorul clădirii bisericii.

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea proiectului  reţelei  unităţilor  de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-
2023.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor ce stau la baza vânzării prin
licitație publică a 3 autogunoiere și o autoutilitară de ridicat și transportat deșeuri,
achiziționate  în  cadrul  proiectului  PHARE “Colectarea  și  transportul  deșeurilor
menajere în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag și Știuca, jud.Timiș”   

5. Proiect de hotărâre privind retragerea UAT Comuna Nădrag din cadrul Asociaţiei
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  modul  de  desfăşurare  a  activităţii  de  vânzare  a
produselor în piaţa agroalimentară din Comuna Nădrag.  

7. Proiect  de hotărâre  privind  achiziţionarea contractului  de furnizare de calendare
pentru anul 2022, cu imagini din comuna Nădrag.

8. Proiect de hotărâre privind  alocarea unui număr cadastral  nou pentru parcela de
teren  intravilan CC 122 în suprafaţă de  352 mp. teren  fără carte funciară  , situat
în Comuna Nădrag, Str. Liniştei,  nr.6.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii unei parcele din  terenul   înscris în
CF 400085 Nădrag, nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/131/1/1. 

10. Proiect  de  hotărâre  privind  unificarea  a  2  terenuri  intravilane  având  numerele
cadastrale 401725 şi 401726 situate în localitatea  Nădrag str. Liniştei nr.11.

11. Diverse.
              Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 11 a unui
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag  pentru anul 2021, iar punctul Diverse va deveni punctul nr. 12 al ordinii
de zi.
              Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Modificarea este
aprobată cu 11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată.
Se aprobă ordinea de zi modificată  cu  11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Nădrag, pentru anul fiscal 2022.  )
prin  citirea  proiectului  de hotărâre .  Primarul  propune modificarea taxei de închiriere  a
terenului pentru şoproane, garaju şi alte construcţii similare, în sensul ca pentru o construcţie
de  acest  tip  taxa  să fie  de  2  lei/mp/an  iar  pentru  a  doua construcţie  şi  următoarele  aale
aceluiaşi deţinător, taxa de închiriere să fie de 4 lei/mp/an. Nemaifiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea primarului . Proiectul
completat  este aprobat cu 11 voturi pentru. Primarul arată că pe strada Padeş în faţa caselor
Surd şi Suciu sunt abandonate lemne, piatra şi alte materiale precum şi epave de aututurisme
vechi şi tractoare şi solicită consilierului de pa acea stradă ( Surd ) să se implice mai activ în
remedierea  deficienţelor  constatate.  De  asemenea  d-na.  consilier  Peţa  arată  că  terenul
proprietatea sa de pe strada Padeş este distrus de animalele domestice aparţinând cetăţenilor
domiciliaţi pe acea stradă.   



             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare finalizării lucrărilor de
reparaţii la exteriorul clădirii bisericii. ) 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 proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-2023. )  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 aprobarea documentelor ce stau la baza vânzării prin licitație publică a 3
autogunoiere  și  o  autoutilitară  de  ridicat  și  transportat  deșeuri,  achiziționate  în  cadrul
proiectului  PHARE “Colectarea  și  transportul  deșeurilor  menajere  în comunele  Gavojdia,
Criciova, Nădrag și Știuca, jud.Timiș” ) 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  retragerea  UAT  Comuna  Nădrag  din  cadrul  Asociaţiei  pentru  Promovarea  şi
Dezvoltarea  Turismului  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 6 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind modul de desfăşurare a activităţii de vânzare a produselor în piaţa agroalimentară din
Comuna  Nădrag.   )  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind  discuţii,  preşedintele  de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1
abţinere ( Linginari ).      
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (  Proiect de
hotărâre privind  achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2022, cu
imagini  din  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 8 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  alocarea  unui  număr cadastral  nou pentru parcela  de teren  intravilan  CC 122 în
suprafaţă de  352 mp. teren  fără carte funciară  , situat în Comuna Nădrag, Str. Liniştei, nr.6)
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 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea  dezlipirii unei parcele din  terenul   înscris în  CF 400085 Nădrag, nr.top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/131/1/1.)  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 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  unificarea  a  2  terenuri  intravilane  având  numerele  cadastrale  401725  şi
401726 situate în localitatea  Nădrag str. Liniştei nr.11. ) 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 11 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 12 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi solicitări: 
              Solicitarea depusă de AN Apele Române prin care solicită  acceptul  pentru
amplasarea unei staţii automate pentru măsurarea cantităţilor de precipitaţii în golul alpin din
Vf. Padeş pe o platformă cu dimensiunea de 4x4m îngrădite cu gard de sârmă. Cererea este
supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi împotrivă. 



              Cererea depusă de Dicu Daniel prin care solicită închirierea a 12 mp. teren situat
limitrof  casei  sale pe strada Bradului,  în vederea amenajării  unui loc de parcare acoperit
pentru maşina proprietate personală. Cererea este supusă la vot i este aprobată cu 11 voturi
pentru.
              Adresa referentului responsabil cu spaţiile de locuit, prin care arată că locuinţa
situată la adresa str. Turnătoriei, bl.23, ap.14 este liberă şi poate fi repartizată spre închiriere. 
              Cererea d-lui Şuster Ovidiu prin care solicită să-i fie repartizată în chirie locuinţa
locuinţa  situată  la  adresa str.  Turnătoriei,  bl.23,  ap.14.  Cererea  este  supusă la  vot  şi  este
aărobată cu 11 voturi pentru.
               Cererea d-lui. Buzdun Alexandru Doinel prin care solicită închirierea unui tern cu
suprafaţa de 300 mp. situat în faţa casei sale de pe strada Splaiul Cornet nr.4, în vederea
amenajării unei grădini de legume. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
               Cererea administratorului SC Business Vlad Unic SRL prin care solicită aprobarea
programului de funcţionare al punctului de lucru al societăţii situat pe str. Turnătoriei nr.5,
după  cum urmează:  luni-  sâmbătă  între  orele  7,00-12,00  şi  14,00-21,00  iar  în  zilele  de
duminică între orele 09,00 – 12,00 şi 16,00-21,00. Programul propus este supus la vot şi este
aprobat cu 11 voturi pentru.
                În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
                Balaş Crisitian solicită ca pe străzile mai înguste din comună (exemplu. Izvodea şi
Fagului ) să se amenajeze refugii pentru întoarcerea autovehiculelor. De asemenea întreabă
cum se procedează pentru eliminarea deşeurilor strînse din cetăţeni, provenite din construcţii.
Primarul arată că RETIM-ul organizează periodic campanii de colectare a acestor tipuri de
deşeuri, sau cetăţenii pot duce contracost deşeurile la deponeurile operatorului.
                 Primarul solicită consilierilor să discute pe cât posibil cu cetăţenii să nu se mai
ducă coroane funerare la înmormântări, întrucât RETIM-ul nu ridică deşeurile rezultate din
aceste coroane. Primarul arată că cetăţenii în loc de coroane ar putea dona contravaloarea
coroanei  familiei  decedatului,  acesta  fiind  un  sprijin  necesar  familiilor  îndoliate.  De
asemenea primarul arată că vor fi amplasate anunţuri în acest sens la cimitirele din comună.
                 Dl. Balaş întreabă de ce este necesar ca pentru unele documente legate de
succesiuni cetăţenii să se deplaseze la notarii din oraşul Făget şi nu la Lugoj ca până acum şi
totodată întreabă dacă primăria nu se poate implica în remedierea acestei situaţii. Consilierul
juridic  arată  că,  competenţa  de  soluţionare  a  acestui  tip  de  documente  notariale  este
reglementată  prin  lege,  şi  este  dată  în  competenţa  notarilor  publici  din  circumscripţia
Judecătoriei locului unde există bunul, respectiv Judecătoria Făget pentru bunurile imobile
din Comuna Nădrag.  
                  
               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


