
                                                        PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 16 iulie 2021 

 
 
          Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 
          La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre  toţi cei 11 membri  ai Consiliului Local al 

comunei  Nădrag. Absentează motivat dl. Linginari Puiu Ioan.  

          Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.  

          Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă  este dl. Balaş Cristian. 

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

de zi, care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de către primăria Comunei Nădrag de 

materiale şi echipamente pentru dotarea staţiei de prelucrarea a apei potabile şi a staţiei 

de epurare a apelor uzate din Comuna Nădrag . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de furnizare/prestare al serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare a  Comunei Nădrag, în baza cărora vor fi încheiate 

contractele individuale de furnizare/prestare  a serviciului cu utilizatorii 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dării în administrare a infrastructurii sistemului 

de alimentare cu apă si de canalizare al Comunei Nădrag către Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare al Comunei Nădrag, CIF  37500013) serviciu public de interes 

local cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al comunei Nădrag. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate 

de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului 

de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale 

desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin 

concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele 

constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. 

6. Diverse. 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  10 

voturi pentru.  

            Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (  Proiect de hotărâre privind 

achiziţionarea directă de către primăria Comunei Nădrag de materiale şi echipamente pentru 

dotarea staţiei de prelucrarea a apei potabile şi a staţiei de epurare a apelor uzate 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. 

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

privind aprobarea contractului de furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare a  Comunei Nădrag, în baza cărora vor fi încheiate contractele individuale de 

furnizare/prestare  a serviciului cu utilizatorii ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind 

discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu propunerea d-

nei Andrei. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.   

              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea  dării în administrare a infrastructurii sistemului de alimentare cu apă si de 

canalizare al Comunei Nădrag către Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare al 

Comunei Nădrag, CIF  37500013) serviciu public de interes local cu personalitate juridica in 

subordinea 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 

10 voturi pentru.    



              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către  RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a 

județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare 

și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017 ) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind 

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

10 voturi pentru.       

              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect de Hotărâre 

privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. ) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind 

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

10 voturi pentru.       

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

              -Solicitarea depusă de  SC Profi Rom Food SRL , prin care solicită ca punctul de lucru 

al SC Profi Rom Food SRL situat în Nădrag str. Metalurgiştilor nr.14, ap. 1 A, judeţul Timiş 

să funcţioneze după următorul orar: 

Luni – Sâmbătă 08:00 – 23:00 

Duminica       08:00 – 20:00 

              Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.  

              -Referatul depus de referentul din cadrul serviciului impozite şi taxe prin care solicită 

sistare debitului în valoare de 270 lei constând din amenda persoană fizică a numitului 

Cimponerescu Remus, persoană decedată. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 

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  

                         Balaş Cristian                                                           Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 

 

 


