PROCES - VERBAL
Încheiat azi 08 iulie 2016
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.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Biriescu Ioan.
Preşedintele de şedinţă arată că dl. consilier Schoner Emil, al cărui mandat a fost
validat în cadrul şedinţei de constituire a consiliului local dar care nu a fost prezent la acea
şedinţă, trebuie să depună jurământul prevăzut de lege. Dl. Schoner depune şi semnează
jurământul.
Dl. Biriescu, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al comunei Nădrag.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui utilaj pentru desfundat reţele
de canalizare.
3. Proiect de hotărâre privind insuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei
Nădrag a imobilului ,, Drum comunal DC 140 Nadrag – Cabana Caprioru ".
4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea
nr. 8 / 25.01.2002.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2017.
6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a imobilului înscris în CF
400222 Nădrag nr. top. 1/1/1/a/10. situat în Nădrag, strada Oţelarilor nr. 25.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de mobilier stradal ce se va amplasa în
localităţile Nădrag şi Crivina.
8. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 8 a unui Proiect
de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002, cu imobilul DC 140 Nădrag – Cabana Căprioru. Puncul Diverse va deveni punctul
nr. 9 al ordinii de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu
11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu
11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Nădrag.) prin
solicitarea de propruneri privind domeniile şi componenţă comisiilor de specialitate ale
consiliului local .
Dl. Ungur propune ca, comisia de specialitate nr.1 (comisia economică, amenajarea teritoriului
şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism) să aibă
următoarea componenţă: 1. Linginari Puiu Ioan - preşedinte
2. Manea Maria
- secretar
3. Biriescu Lazăr
- membru
4. Schöner Emil - Alexandru - membru
5. Lăzărescu Răzvan - Cristian- membru .

Nemaifiind alte propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de componenţă a
comisiei nr.1. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
Dl. Biriescu Ioan propune ca, comisia de specialitate nr.2 (Comisia buget – finanţe, învăţământ)
să aibă următoarea componenţă: 1. Ungur Vasile
- preşedinte
2. Andrei Flavia - Ioana - secretar
3. Bălaş Traian
- membru
Nemaifiind alte propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de componenţă a
comisiei nr.2. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
Dl. Biriescu Lazăr propune ca, comisia de specialitate nr.3 (Comisia pentru protecţie socială,
sănătate, familie, protecţia copilului, muncă, cultură şi culte, juridică şi de disciplină) să aibă
următoarea componenţă: 1. Georgescu Cristina - Eugenia - preşedinte
2. Biriescu Ioan
- secretar
3. Minea Vasile
- membru
Nemaifiind alte propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de componenţă a
comisiei nr.3. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
Nemaifiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat
cu propunerile adoptate prin vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării unui utilaj pentru desfundat reţele de canalizare.) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind insuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a imobilului ,, Drum
comunal DC 140 Nadrag – Cabana Caprioru) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag,
însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002, cu imobilul
Camin Cultural Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017) prin citirea proiectului
de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind dezmembrarea în două parcele a imobilului înscris în CF 400222 Nădrag nr. top.
1/1/1/a/10. Situate în Nădrag, strada Oţelarilor nr. 25) 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 de mobilier stradal ce se va amplasa în localităţile Nădrag şi Crivina)
prin citirea proiectului de hotărâre. Viceprimarul propune să fie achiziţionate 20 de bănci şi 5
foişoare. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
completat cu propunerea viceprimarului. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag,
însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002, cu imobilul
DC 140 Nădrag – Cabana Căprioru.) 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 cereri:
- Adresa nr. 1691/08.07.2016 a Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag prin care
solicită unele sume de bani necesari unor lucrări de investiţii. Primarul propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând să se solicite
reprezentanţilor liceului precizări mai detaliate referitoare la solicitarea de sume.
- Adresa SC Luzan Logistic SRL prin care solicită autorizaţie de comerţ ambulant în
zone publice. Preşedintele de şedinşă supune la vot acordarea autorizaţiei. Se aprobă cu
11 voturi pentru.
- Adresa SC Paris Squad SRL prin care solicită aprobarea programului de funcţionare
pentru punctul de lucru din Nădrag, str. Metalurgiştilor nr.3, bl. 3, ap.9. Dl. Ungur
propune ca programul de funcţionare să fie zilnic între orele 0900 – 2300. propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Minea ).
- Cererea depusă de dl. Rusu Dumitru în numele mai multor persoane domiciliate pe str.
Cornet, prin care solicită realizarea unei căi de acces care să asigure legătura între str.
Cornet şi Splaiul Cornet. Primarul propune deschiderea şi pavarea unei căi de acces (
care a mai existat şi în trecut ). Propunerea se aprobă cu 11 voturi pentru.
- Cererea dlui Olărescu Lorin Ştefan prin care solicită să-i fie repartizată în chirie
garsoniera nr. 13 din blocul 24. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea d-lui Apăscăriţei Gabriel Gheorghe prin care solicită racordarea la reţeaua de
curent a locuinţei pe care o deţine în chirie, situată la adresa str. Oţelarilor nr. 25.
Primarul propune ca cererea să fie aprobată doar după ce petentul achită debitele pe
care le are faţă de primărie. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Sesizarea d-lui. Bute Vasile prin care solicită luarea de măsuri pentru a-l determina pe
preotul catolic din localitate să facă curăţenie în curtea casei proprietate particulară pe
care o deţine în centrul comunei. Primarul solicită sprijinul consilierilor de religie
catolică să ia legătura cu preotul şi să-l determine să facă curăţenie în curte. De
asemenea primarul arată că inspectorul cu urbanismul va trimite o somaţie preotului în
acest sens.
- Cererea d-nei Gross Marta, prin are solicită cumpărarea casei pe care o deţine în chirie.
Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Szilagyi Marian, prin care solicită închirierea unui loc pentru parcarea
autoturismului personal în spaţiile din zona blocului 20. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Gyapyaş Gheorghe prin care solicită spre închiriere o locuinţă mai mare
decât cea deţinută în prezent. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie introdusă
pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Nagy Ioan prin care solicită cumpărarea apartamentului situat la adresa
str. Turnătoriei, bl. 7, ap. 12. Primarul propune amânarea discutării cererii după
clarificarea situaţiei spaţiilor deţinute în chirie de dl. Nagy, întrucât se pare că acesta
deţine în chirie 2 apartamente. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererile a d-nilor. Franţescu Daniel, Novota Vilhelm şi Goldschmidt Herbert prin care
se solicită repararea trotuarului din faţa caselor lor care sunt învecinate. Primarul arată
că urmează a fi amenajat trotuar în acea zonă.
- Cererea d-nei. Moldovan Anca prin care solicită amenajarea unor şanţuri pentru
scurgerea apelor pluviale la cimitirul de pe strada Şcolii. Primarul arată că viceprimarul

-

-

împreună cu inspectorul cu urbanismul urmează să se deplaseze în zonă pentru a
constata situaţia de fapt.
Cererea d-lui Olariu Iosif Iuliu prin care arată că i s-a închis accesul în curtea casei sale
de pe strada Padeş nr. 29, în urma unor lucrări de excavare. Primarul propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se clarifica situaţia dreptului de
proprietate asupra respectivei case. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
Cererea d-nei. Badea Mihai Niculina pentru repartizarea în chirie a unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune introducerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Cererea mai multor locuitori de pe str. Bretoane care solicită desfiinţarea cişmelei
stradale din zonă . Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct.
Dl. Linginari, propune ca în vederea unei mai bune cunoaşteri a problemelor cetăţenilor
şi a îmbunătăţirii comunicării cu cetăţenii, să se stabilească străzile sau zonele din comună de
care răspunde fiecare consilier, fără ca această arondare să fie restrictivă, astfel:
Biriescu Lazăr - satul Crivina.
Manea Maria – str. Lunca, str.Poieni, str. Haiduca, str. Ghioceilor.
Biriescu Ioan- bl. 11,16, str. Grădiniţei şi str.Oţelarilor
Georgescu Eugenia – str. Metalurgiştilor, bl. 2,3,8,10.
Ungur Vasile - str. Izvodea, str.Izvorului, str.Fagului.
Andrei Ioana - bl. 17,22, str. Teiului, str.Piaţa Centrală.
Balaş Traian – str. Şcolii, str. Turnătoriei bl. 13,18,19,20,21.
Minea Vasile – str. Padeş, Splaiul Ştrandului.
Schoner emil – str. Nucilor, str.Liniştei, str. Bretoane.
Lăzărescu Răzvan – str, Cornet, splaiul Cornet, str. Bradului, str. Alunului.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

Preşedinte de şedinţă
Biriescu Ioan

Secretar
Fuior Mărioara

