
                                                        PROCES - VERBAL
Încheiat azi 17 decembrie 2021

          Cu ocazia şedinţei extraordinare  convocate de îndată 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 Nădrag arată că este necesar să fie ales un preşedinte de
şedinţă pentru următoarele 3 luni. Dl. Ungur propune pe dl. Ionele Cătălin Ionuţ. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
          Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni
este dl. Ionele Cătălin Ionuţ.
          Dl. Ionele, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  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  privind  aprobarea  organizării  unui  foc  de  artificii  cu  ocazia
revelionului 2021-2022. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate
copiilor participanţi  la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu
ocazia Crăciunului 2021.

4. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea cumpărării a imobilului casa de locit
cu anexe şi teren intravilan, situat în Nădrag str. Şcolii nr.16.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului
de specialitate  al primarului comunei Nădrag.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în CF 401727
Nădrag, nr. top/cadastral 401727-C1, situat în Nădrag str. Liniştei nr. 11.

7. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  de principiu  a  cofinanţării  necesară   pentru
implementarea de către Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag a proiectului
„Program de activităţi outdoor pentru reducerea abandonului şcolar în judeţul Timiş” .

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
privind  aprobarea organizării  unui foc de artificii  cu ocazia revelionului 2021-2022 )  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 cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate  copiilor participanţi
la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu ocazia Crăciunului 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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind evaluarea în vederea cumpărării a imobilului casa de locit cu anexe şi teren intravilan,
situat  în  Nădrag  str.  Şcolii  nr.16. )  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  aprobarea  organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de  specialitate   al
primarului  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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în CF 401727 Nădrag, nr. top/cadastral
401727-C1, situat în 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 7 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea de principiu a cofinanţării necesară  pentru implementarea de către Liceul
Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag a proiectului „Program de activităţi outdoor pentru
reducerea abandonului şcolar în 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 8 al ordinii de zi Diverse, prin citirea
următoarelor cereri şi adrese:
              -Prezentarea adresei nr. 12841/S1/08.12.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
referitoare  la  proiectul  „Reţea  comună  durabilă  pentru  situaţiile  de  urgenţă  din  Banat  ”.
Primarul propune ca popularizarea îndrumărilor şi măsurilor ce se impun la nivelul Comunei
Nădrag, să se facă prin postarea videoclipului pe pagina de internet a primăriei, prin afişarea
la  loc  vizibil  în  comună  a  posterului  şi  prin  intermediul  consilierilor  care  vor  transmite
informaţii  despre  proiect  către  cetăţeni.  Propunerea  primarului  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru.   
              - Referatele depuse de referentul ce se ocupă de evidenţa locuinţelor proprietate a
Primăriei, prin care se arată că locuinţele situată pe str. Brătoane, bl.9, ap. 3 şi str. Turnătoriei
bl.7 ap.1,  sunt libere şi pot fi repartizate spre închiriere.
               - Cererea d-nei. Gomoi Daniela prin care solicită repartizarea spre închiriere a
locuinţei  proprietatea  a  primăriei,  situată  pe str.  Şcolii  bl.  21,  sc.  B, ap.12,  şi  declară  că
renunţă la locuinţa de pe strada Turnătoriei bl.7, ap.1 care este prea mică pentru familia sa.
Primarul  propune amânarea  discutării  cereri  pentru următoarea  şedinţă,  urmând a se face
verificări referitoare la contractul de închiriere şi plata taxelor de către petentă. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
                - Cererea d-lui. Gyapyasi Florin Ciprian prin care solicită repartizarea spre
închiriere  a  unei  locuinţe  din  proprietatea  a  primăriei.  Preşedintele  de  şedinţă  propune
cuprindererea cererii 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 extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                      Preşedinte de şedinţă 



                       Ionele Cătălin Ionuţ                                            Secretar general 
           Fuior Mărioar


