
 

 

 

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 31 martie 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. 

          Având în vedere că de la DSP Timiş a fost confirmat faptul că dl. consilier Ionele Cătălin 

Ionuţ este contaminat cu virusul covid şi se găseşte în izolare la domiciliu, iar dl. consilier a 

informat Consiliul Local că nu poate participa fizic la şedinţă şi a solicitat să participe prin 

intermediul mijloacelor electronice de comunicare de la distanţă audiovideo, în conformitate 

cu dispoziţiile OUG 190/2020, s-a procedat la stabilirea unei legături audiovideo prin 

intermediul Whats APP. 

          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 este nevoie să fie ales un preşedinte de şedinţă 

pentru următoarele 3 luni. Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Ungur 

Vasile. Dl. Ungur solicită să nu fie nominalizat din cauza unor probleme de sănătate. Dl. 

Linginari schimbă propunerea şi propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. Surd 

Nicolae Alexandru. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

Secretarul general al comunei Nădrag constată că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 

luni va fi dl. Surd Nicolae Alexandru.  

          Dl. Surd, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire ordinii 

de zi, care este următoarea: 

1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2021-2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce 

vor fi efectuate în cursul anului 2021 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare 

ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna 

Nădrag a unor terenuri extravilane situate în localitatea Nădrag, la ieşirea din localitate 

înspre satul Crivina.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2021 a Ocolului Silvic Banatul Montan R.A pentru fondul forestier cu suprafaţa de 

201,6 ha, proprietate a UAT Comuna Nădrag, aflat în administrarea acestui ocol. 

5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de  închiriere, aprobarea capacităţii de 

păşunat şi aprobarea preţului pe hectar prevăzut în contractul de închiriere, pentru   

suprafaţa de 30 ha pajişte proprietatea UAT Comun Nădrag, situată în golul alpin din 

Vârful Padeş blocul fizic 661, înscrisă în CF 400194 Nădrag. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului extravilan cu suprafaţa de 5.000 

mp. înscris în CF 401509 Nădrag nr. cadastral 401509 proprietate a UAT Comuna 

Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea Consiliului Local Nădrag. 

7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului intravilan înscris 

în CF 400247 Nădrag nr. top 400247 situat în localitatea Nădrag str. Piaţa Parc. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei terenului intravilan înscris în CF 

400545 Nădrag, nr. top. 84 situat în localitatea  Nădrag, str. Liniştei nr.11.   

      9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie  publică a  terenului 

intravilan înscris în CF 400306 Nădrag,  nr. topografic 400306, cu suprafaţa de 8.265 mp. aflat 

în  proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Nădrag.    

10. 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  

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna 

Nădrag, pentru anul şcolar 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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul 

anului 2021 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat) 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 atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unor terenuri 

extravilane situate în localitatea Nădrag, la ieşirea din localitate înspre satul Crivina.  ) 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 Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a Ocolului Silvic Banatul 

Montan R.A pentru fondul forestier cu suprafaţa de 201,6 ha, proprietate a UAT Comuna 

Nădrag, aflat în administrarea acestui ocol) prin citirea proiectului de hotărâre. Preşedintele de 

şedinţă acordă cuvântul directorului ocolului silvic, care este prezent în sala de şedinţă. 

Directorul arată că preţul  actual de 16 euro/ha/an, prevăzut în contractul de administrare a 

fondului forestier cauzează pierderi finaciare importante ocolului silvic ( situaţia concretă şi 

unele costuri avute în vedere la data încheierii contractului de administrare crescând de la data 

încheierii contractului)   şi ca atare solicită modificarea preţului la valoarea de 25 euro/ha/an 

ce stă la baza propunerii de buget supusă aprobării prin proiectul de hotărâre analizat. 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 iniţierea procedurii de  închiriere, aprobarea capacităţii de păşunat şi aprobarea preţului 

pe hectar prevăzut în contractul de închiriere, pentru   suprafaţa de 30 ha pajişte proprietatea 

UAT Comun Nădrag, situată în golul alpin din Vârful Padeş blocul fizic 661, înscrisă în CF 

400194 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 vânzării terenului extravilan cu suprafaţa de 5.000 mp. înscris în CF 401509 

Nădrag nr. cadastral 401509 proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în 

administrarea Consiliului Local 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 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind dezmembrarea în două parcele a terenului intravilan înscris în CF 400247 Nădrag nr. 

top 400247 situat în localitatea Nădrag str. Piaţa Parc.) prin citirea proiectului de hotărâre. 

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

hotărâre  este aprobat cu 11 voturi pentru.   

              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind modificarea suprafeţei terenului intravilan înscris în CF 400545 Nădrag, nr. top. 84 

situat 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 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea concesionării prin licitaţie  publică a  terenului intravilan înscris în CF 

400306 Nădrag,  nr. topografic 400306, cu suprafaţa de 8.265 mp. aflat în  proprietatea UAT 

Comuna Nădrag, domeniul privat, în administrarea Consiliului Local al 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 10 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

 

 

            - Adresa  depusă de SC Baza   Agrement „R&M SRL” prin care solicită apobarea 

orarului de funcţionare al firmei la locaţia de pe strada Metalurgiştilor nr.14 astfel: luni-vineri 

între orele 7am. - 2am; sâmbătă duminică şi sărbători legale între orele 7 am – 6 am. 

Viceprimarul arată că în actualul context epidemiologic nu poate fi aprobat un astfel de 

program de funcţionare şi propune următorul program: luni-vineri între orele 7,00 – 14,00 am; 

sâmbătă duminică şi sărbători legale între orele 7,00 – 18,00. Propunerea viceprimarului este 

supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

            - Cererea d-lui. Lukacs Arpad prin care solicită închirierea unui loc de parcare pentru 

autoturismul propriu în zona blocului 20. Viceprimarul arată că locul solicitat este deţinut 

actualmente în chirie de dl. Ignat Mircea în baza unui contract de închiriere, şi ca atare solicită 

amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară clarificării poziţiei actualului chiriaş în 

privinşa continuării contractului de închiriere. Propunerea viceprimarului este supusă la vot şi 

este aprobată cu 11 voturi pentru. 

            - Cererea consiliului parohial al Parohiei Ortodoxe Române Crivina de Jos prin care 

solicită apobarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei necesar unor reparaţii la casa 

parohială. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară celei de 

aprobare a bugetului Consiliului Local pentru anul 2021. Propunerea este supusă la vot şi este 

aprobată cu 11 voturi pentru. 

              - Cererea d-nei. Costraş Rodica prin care solicită curăţarea terenului pe care a fost 

amplasată pasarela demolată din zona stadionului şi solicită de asemenea repararea treptelor 

din acea zonă. Primarul informează că va fi contactată firma ce a executat demolarea pentru a 

finaliza lucrările. 

              - Cererea d-nei. Stanconi Daniela prin care solicită închirierea unei suprafeţe de 12 

mp.teren  în zona blocului 21 scara B, pentru a construi o magazie. Viceprimarul propune 

aprobarea cererii cu condiţia ca petenta să cureţe canalul de evacuare a apelor pluviale din zonă 

şi să amplaseze un grătar metalic peste canal înainte de construirea magaziei, pt. a se putea 

interveni oricând la canal. Propunerea viceprimarului este aprobată cu 11 voturi pentru.     

            - Referatul prezentat de compartimentul impozite şi taxe care arată că locuinţa 

proprietate a primăriei situată la adresa str. Turnătoriei bl.7, ap.7 este liberă şi poate fi 

repartizată în chirie. 

             - Cererea d-lui. Gyapas Florin Ciprian prin acre solicită repartizarea în chirie a unei 

locuinţe din fondul locativ al primăriei. Preşedintele de şedinţă propune introducerea cererii pe 

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

             - Cererea d-lui. Popescu Ştefan prin care solicită concesionarea terenului din faţa casei 

sale de pe strada Padeş nr.61 pentru amenajarea unei curţi. Primarul arată că petentul dispune 

de curte conform extrasului de carte funciară şi este necesar ca acesta să-şi clarifice situaţia 

terenului aferent curţii cu vecinul său. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi 

împotrivă.   

            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  

                    Surd Nicolae Alexandru                                       Secretar general  

          Fuior Mărioara 


