
                                                        PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 25 august 2021 

 
 
          Cu ocazia şedinţei ordinare  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 aprobarea tarifului aferent lucrărilor de amenajare trotuare 

cu pavele şi reparaţii trotuare pavate din patrimoniul UAT Comuna Nădrag, lucrări efectuate 

de către personalul încadrat la Serviciul Public de Salubrizare şi Administrare a Domeniului 

Public  al Comunei Nădrag.  
          2. Proiect de hotărâre privind finalizarea de către Serviciul Public de Salubrizare şi 

Administrare a Domeniului Public  al Comunei Nădrag, cu personalul propriu şi materiale 

furnizate de către Primăria Nădrag, a lucrărilor la obiectivul de investiţii  „Construire accese şi 

trotuar pavat în satul Crivina comuna Nădrag, situat pe partea stângă a DJ 681 pe sensul de  

Nădrag-Lugoj, pe porţiunea situată între intrarea în localitate şi strada de acces la şcoală ” 

           3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  aprobarea  vânzării  terenului intravilan înscris 

în CF 401537 Nădrag,  nr. topografic 401537 , cu suprafaţa de 692 mp. situat în Nădrag strada 

Piaţa Centrală nr.4, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea 

Consiliului Local Nădrag. 

            4.  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 230 metri steri lemne de foc, necesare 

pentru încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag şi staţiei de tratare a apei potabile Nădrag . 

             5. 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 

aprobarea tarifului aferent lucrărilor de amenajare trotuare cu pavele şi reparaţii trotuare pavate 

din patrimoniul UAT Comuna Nădrag, lucrări efectuate de către personalul încadrat la 
Serviciul 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 10 voturi pentru. 

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

privind finalizarea de către Serviciul Public de Salubrizare şi Administrare a Domeniului 

Public  al Comunei Nădrag, cu personalul propriu şi materiale furnizate de către Primăria 

Nădrag, a lucrărilor la obiectivul de investiţii  „Construire accese şi trotuar pavat în satul 

Crivina comuna Nădrag, situat pe partea stângă a DJ 681 pe sensul de  Nădrag-Lugoj, pe 

porţiunea situată între intrarea în localitate şi strada de acces la şcoală ”  ) 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  aprobarea  vânzării  terenului intravilan înscris în CF 401537 Nădrag,  nr. 

topografic 401537 , cu suprafaţa de 692 mp. situat în Nădrag strada Piaţa Centrală nr.4, 

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 10 voturi pentru.    

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

privind achiziţionarea a 230 metri steri lemne de foc, necesare pentru încălzirea blocului nr. 24 

din Nădrag şi staţiei de tratare a apei potabile 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 5 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:  

             -Cererea Asociaţiei Crestine si de Caritate Ruth Nadrag prin care solicita repararea 

zidului de sprijin al pârâului de pe strada Haiduca, în zona bisericii administrate de această 

asociaţie.  Dl. primar propune demararea demersurilor pentru întocmirea unei documentaţii 

tehnico economice pentru realizarea investiţiei, urmând ca ulterior să fie promovat  un proiect 

de hotărâre pentru executarea investiţiei. Propunerea primarului este supusă la vot şi este 

aprobată cu 10 voturi pentru. 

              - Cererea preotului – paroh al Bisericii Ortodoxe din Nădrag prin care solicită alocarea 

a 15.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de reparaţii la exteriorul Bisericii. Primarul propune 

amânarea discutării solicitării pentru o şedinţă ulterioară când va fi promovat un proiect de 

hotărâre. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.  

              - Cererea d-lui. Mircov Cuzman prin care solicită repartizarea în chirie a locuinţei 

proprietate a primăriei situată pe strada Cornet nr. 18 ap.6. Cererea este supusă la vot şi este 

aprobată cu 10 voturi pentru. 

               -  Cererea d-lui. Marinesu Nicolae Ion, prin care arată că renunţă la locuinţa  situată 

pe str. Turnătoriei, bl. 13, ap.4. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

              - Cererea d-lui. Durcan Cosmin, prin care arată că renunţă la locuinţa  situată pe str. 

Turnătoriei, bl. 13, et.2, ap.212. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

               - Cererea d-lui. Morariu Sergiu David prin care solicită repartizarea în chirie a unei 

locuinţe proprietate a primăriei situată în Nădrag, str. Turnătoriei, bl. 13. Primarul propune să 

îi fie repartizată locuinţa  situată pe str. Turnătoriei, bl. 13, et.2, ap.212. Propunerea este supusă 

la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.    

                - Cererea d-lui.  Zenici Laurenţiu Valentin prin care solicită repartizarea în chirie a 

unei locuinţe situate la blocul 13. Primarul propune ca cererea să fie inclusă pe lista de priorităţi 

urmând ca petentul să completeze cererea cu documente din care să reiasă că realizează venituri 

care să-i asigure plata chiriei şi utilităţilor aferente unui apartament. Propunerea este supusă la 

vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. 

                 - Cererea d-nei. Kanalos Maria – Isabela prin care solicită repartizarea spre 

închiriere a unei locuinţe situate în str. Turnătoriei blocul 7. Primarul propune ca cererea să fie 

inclusă pe lista de priorităţi urmând ca petentul să completeze cererea cu documente din care 

să reiasă că realizează venituri care să-i asigure plata chiriei şi utilităţilor aferente unui 

apartament. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.     

                  Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme 

la acest punct al ordinii de zi. 

                  D-na. Georgescu informează că a fost contactată de dl. Knejnik Ionuţ, care doreşte 

să ştie dacă primăria poate achita branşarea la reţeaua de electricitate a apartamentului pe care 

îl deţine în chirie, urmând ca el să achite contravaloarea în mai multe rate, prin achitarea unei 

chirii mai mari. Primarul arată că nu poate fi crescută taxa de închiriere care este stabilită 

conform unor baremuri legale. 

                   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  

                         Balaş Cristian                                                           Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 

 

 


