
                                                         PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 26 mai 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 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 audiovide, 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 ordinară  şi   dă citire ordinii 

de zi, care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a 

diplomelor, cupelor şi medaliilor pentru laureaţii competiţiei automobilistice „Cupa 

României la Automobilism VTM Nădrag 2021 ”.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării  în vederea  vânzării a 2  terenuri 

intravilane înscrise în CF 400102 Nădrag şi  CF 400104 , situate în Nădrag strada 

Ghioceilor. 

3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de mobilier pentru dotarea sediului nou al 

primăriei comunei Nădrag. 

4. Proiect de hotărâre privind întocmirea documentaţiei tehnico – economice pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajarea parcului adiacent sediului nou al primăriei 

Comunei Nădrag. ”  

5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de pavaj si  borduri pentru amenajarea 

trotuarului în zona blocului 7 şi pe strada Lunca. 

6. Proiect de hotărâre achiziţionarea unui contract de servicii pentru instruirea copiilor din 

comuna Nădrag în arta dansului modern ( street dance ). 

7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui contract de servicii pentru promovarea 

imaginii comunei Nădrag, prin intermediul televiziunii Tele Europa Nova.  

8. Proiect de hotărâre privind racordarea la reţeaua de gaz metan, a blocului 24 şi 

racordarea individuală la reţea a fiecăruia dintre apartamentele situate în blocul nr. 24 

situat în Nădrag, strada Grădiniţei.   

9. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de platforme supraterane pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor din Comuna 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 acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor, cupelor şi medaliilor 

pentru laureaţii competiţiei automobilistice „Cupa României la Automobilism VTM Nădrag 

2021 ”) prin  citirea  proiectului de hotărâre . Viceprimarul propune ca valoarea contractului să 

fie de 5.000 lei. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 

completat cu propunerea viceprimarului. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru. 



             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea evaluării  în vederea  vânzării a 2  terenuri intravilane înscrise în CF 400102 

Nădrag şi  CF 400104 , situate în Nădrag strada Ghioceilor ) 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 achiziţionarea de mobilier pentru dotarea sediului nou al primăriei 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 întocmirea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajarea parcului adiacent sediului nou al primăriei 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 achiziţionarea de pavaj si  borduri pentru amenajarea trotuarului în zona blocului 7 şi 

pe strada Lunca.) 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 

achiziţionarea unui contract de servicii pentru instruirea copiilor din comuna Nădrag în arta 

dansului modern ( street dance ) ) 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 achiziţionarea unui contract de servicii pentru promovarea imaginii comunei Nădrag, 

prin intermediul televiziunii Tele Europa Nova. ) prin citirea proiectului de hotărâre. 

Viceprimarul arată că postul de televiziune menţionat în proiectul de hotărâre are o acoperire 

teritorială redusă astfel încât promovarea imaginii comunei nu ar fi facuta corespunzător. 

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

respins  cu 11 voturi împotrivă.       

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

privind racordarea la reţeaua de gaz metan, a blocului 24 şi racordarea individuală la reţea a 

fiecăruia dintre apartamentele situate în blocul nr. 24 situat în Nădrag, strada Grădiniţei. ) 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 achiziţionarea de platforme supraterane pentru colectarea selectivă a deşeurilor 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 10 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

            -  Solicitarea referentului din cadrul Primăriei Nădrag, prin care solicită sistarea 

debitelor la plata chiriei şi serviciului de  apa canalizare ale persoanei decedate Ternauciuc 

Vasile, decedat la data de 28.05.2020. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi 

pentru.   

            - Cererea depusă de Nimară Petre prin care solicită ca primăria să finalizeze execuţia 

rigolei de scurgere a apelor pluviale din dreptul casei sale de pe strada Cornet nr. 30. Primarul 

arată că lucrarea va fi finalizată în cel mai scurt timp posibil. 

             - Cererea d-lui. Ioviţă Dan prin care solicită închirierea unei suprafeţe de 9 mp. teren 

în zona blocului 6 pentru construirea unui şopron de lemne. Viceprimarul informează că în 



locaţia indicată de solicitant nu există teren disponibil. Cererea este supusă la vot şi este 

respinsă cu 11 voturi împotrivă. 

              - Cererea d-lui Călin Florea prin care solicită închirierea a 15 mp. teren în faţa blocului 

24 pentru parcarea autoturismului. Dl. Lăzărecsu informează că pentru amenajarea unui loc de 

parcare în zonă este necesară tăierea unui brad din spaţiul verde, iar cetăţenii din zonă nu sunt 

de acord. Cererea este supsuă la vot şi esze respinsă cu 11 voturi împotrivă.  

                - Cererea d-lui Dobra Dan prin care solicită închirierea a 15 mp. teren în faţa blocului 

21 pentru parcarea autoturismului. Dl. Lăzărecsu informează că pentru amenajarea unui loc de 

parcare în zonă este necesară tăierea unui brad din spaţiul verde, iar cetăţenii din zonă nu sunt 

de acord. Cererea este supsuă la vot şi este respinsă cu 11 voturi împotrivă.  

                - Cererea d-nei. Vereşan Mihaela prin care solicită închirierea şopronului din zona 

blocului 19 în spatele garajelor de pe strada Şcolii, ce a fost deţinut de persoana decedată 

Ternauciuc Vasile. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi.  

                - Cererea d-lui. Neag Cristian prin care solicită cumpărarea unui teren de pe strada 

Oţelarilor în vecinătatea blocului 4. Primarul propune demararea procedurilor de clarificare a 

sizuaţiei juridice a terenului în vederea unei eventuale vânzări prin licitaţie. Propunerea 

primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. Domnul consilier Neag 

Cristian nu votează din motive de conflict de interese. 

                 - Cererea d-lui. Fira Ion prin care solicită repartizarea spre închiriere a unui 

apartament proprietare a primăriei. Viceprimarul propune introducerea cererii pe lista de 

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

              Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme 

la acest punct al ordinii de zi. 

               -Dl. Lăzărescu arată că se doreşte efectuarea unei acţiuni de curăţenie în zona 

blocurilor 19-21 şi solicită primăriei unele materiale. Arată că la şedinţa următoare va prezenta 

o listă cu materialele solicitate. De asemenea dl. Lăzărescu mai arată că este necesară curăţirea 

canalului de colecater a apelor pluviale de la blocul 7, iar în faţa blocului 19 este rupt un stâlp 

ornamental de la instalaţia de iluminat stradal. 

               - Dl. Surd consideră că ar fi necesară montarea pe raza comunei a unor pancarte prin 

care să se arate că este interzisă aruncarea gunoiului pe raza comunei, în alte locuri decât cele 

special amenajate. 

               - Dl. Viceprimar arată că este necesar ca la imobilul aparţinând ocolului silvic de pe 

strada Padeş să se facă curăţenie, să fie îndepărtată vegetaţia crescută excesiv. 

              

              

            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 Nicoale Alexandru                                       Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 


