
                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 11 mai 2021 

 

 

          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. 

         Având în vedere că de la DSP Timiş a fost confirmat faptul că dl. consilier Balas Cristian 

este în carantină cauzată de  virusul covid, 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 preşedinte de şedinţă este dl. Surd Nicolae 

Alexandru. 

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

ordinii de zi, care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 503/ 

30.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  380.000,00 lei in vederea garantarii 

obligatiilor de plata a avansului de  380.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat - „ Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului 

cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ”. 

2. Proiect de hotărâre privind  închiderea operatorului regional SC ECOSAL – GNSC 

SRL.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunurilor achiziționate prin proiectul 

PHARE 2006 “Colectarea și transportul deșeurilor în comunele Gavojdia, Nădrag, 

Știuca și Criciova, jud.Timiș”. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local 

Nădrag nr. 37 din 19.05.2020 privind aprobarea înființării   Serviciului public de 

salubrizare şi administrare a domeniului public al Comunei Nădrag, . 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  predării în administrarea Serviciului public de 

salubrizare şi administrare a domeniului public al Comunei Nădrag a dotărilor tehnico-

materiale necesare funcţionării  acestui serviciu public. 

6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de flori,  ce vor fi plantate  în parcurile, 

rondourile şi locurile amenajate  din comuna Nădrag; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării  în vederea  vânzării a  terenului 

intravilan înscris în CF 401543 Nădrag,  nr. topografic 401543 , situat în Nădrag strada 

Oţelarilor. 

8. Proiect de hotărâre privind unificarea a 2 terenuri intravilane având numerele cadastrale 

401549 şi 401541 situate în localitatea  Nădrag str. piaţa Parc.  

9. 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 solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 503/ 30.08.2017 de la FNGCIMM SA 

IFN in valoare de  380.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  

380.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat - „ 

Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, 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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind  închiderea operatorului regional SC ECOSAL – GNSC SRL) 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 vânzării bunurilor achiziționate prin proiectul PHARE 2006 “Colectarea și 

transportul deșeurilor în comunele Gavojdia, Nădrag, Știuca și Criciova, 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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind  modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 37 din 19.05.2020 

privind aprobarea înființării   Serviciului public de salubrizare şi administrare a domeniului 

public 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 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea  predării în administrarea Serviciului public de salubrizare şi administrare a 

domeniului public al Comunei Nădrag a dotărilor tehnico-materiale necesare funcţionării  

acestui serviciu public. ) 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 achiziţionarea directă de flori,  ce vor fi plantate  în parcurile, rondourile şi locurile 

amenajate  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 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea evaluării  în vederea  vânzării a  terenului intravilan înscris în CF 401543 

Nădrag,  nr. topografic 401543 , situat în Nădrag strada Oţelarilor ) 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 unificarea a 2 terenuri intravilane având numerele cadastrale 401549 şi 401541 situate 

în localitatea  Nădrag str. piaţa Parc) 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 Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

            - Secretarul general al comunei Nădrag aduce la cunoştinţa consiliului local, prin citirea 

documentului, adresa nr. 4699/S3/05.05.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş referitoare 

la atribuţiile primarului referitoare la relaţia cu consiliul local şi referitoare la obligaţiile aleşilor 

locali  de a prezenta consiliului local un raport anual de activitate.  

              -Secretarul general al comunei Nădrag prezintă consiliului local Raportul anual al 

primarului comunei Nădrag, asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând comunei Nădrag 

pe anul 2020 precum şi Raport anual al primarului comunei Nădrag privind starea economică 

socială şi de mediu a  comunei Nădrag pe anul 2020, rapoarte prezentate de primar la consiliul 

local în data de 18.03.2021.  

              -Secretarul general al comunei Nădrag prezintă  Raportul anual de activitate al 

viceprimarului comunei Nădrag, raport prezentat de viceprimar la consiliul local în data de 

18.03.2021.  



               -Secretarul general al comunei Nădrag aduce la cunoştinţa consiliului local, prin 

citirea documentului, adresa nr. 4700/S3/05.05.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş 

referitoare la respectarea obligaţiilor legale privind transparenţa decizională în procesul de 

elaborare a proiectelor de acte normative de către autorităţile administraţiei publice locale.  

              Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme 

la acest punct al ordinii de zi. 

             -d-na.  consilier Peţa informează consiliul local că este necesară efectuarea unei 

curăţenii pe marginile străzii Padeş, unde sunt depuse multe deşeuri de diverse categorii 

abandonate de cetăţenii din zonă. Primarul propune ca, consilierul care răspunde de zona străzii 

Padeş, respectiv dl. Surd să se deplaseze la faţa locului pentru a evalua situaţia şi a propune 

eventuale măsuri de remediere, la următoarea şedinţă a consiliului.  

              -dl. Ionele propune ca toţi membrii consiliului local să se ocupe de mobilizarea 

locuitorilor comunei în vedere realizării unei acţiuni de curăţenie de primăvară în comună şi 

propune ca dată de realizare a acţiunii ultima zi de sâmbătă din luna mai. 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  

                    Surd Nicoale Alexandru                                       Secretar general  

           Fuior Mărioara 
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