
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 ianuarie 2015

              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.  
              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 este nevoie să fie ales un preşedinte
de şedinţă. Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni să fie dl.
Linginari Puiu Ioan. Propunerea d-lui. Ungur este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.  

  Dl.  Linginari,  preşedintele  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale
Aparatului  de specialitate   al  primarului  comunei  Nădrag şi  serviciilor  publice
autofinanţate pentru anul 2015.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei
Nădrag a imobilului „ Centrul de informare turistică Nădrag ”.

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 scutirea de la plata contribuţiilor lunare de întreţinere
datorate  pentru  copiii  înscrişi  la  creşa  Nădrag,  a  unor  categorii  de  părinţi  sau
reprezentanţi legali ai copiilor.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvo-pastoral al
Comunei Nădrag

7. Proiect de hotărâre privind diminuarea cu 4.626 mp a  suprafeţei terenului înscris
în CF 400570 Nădrag cu   nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20   având
suprafaţa totală de 22.438 mp, situat în Nădrag str. Lunca.

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unui nr. cadastral nou pentru parcela de teren
intravilan neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa de 4.240 mp , având categoria
de folosinţă  teren neproductiv,  situat pe str. Ghioceilor lângă imobilul înscris în
C.F. 400103 Nădrag, nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/a/3.

9. Proiect de hotărâre privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de
teren  intravilan cu suprafaţa  de 5.000 mp ,  având categoria  de folosinţă  curţi
construcţii, teren aferent Taberei Nădrag, neînscris în cartea funciară.

10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401345 Nădrag,
nr. top 401345.

11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401348 Nădrag,
nr. top 401348.

12. Diverse
              Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru.



              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea   organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de
specialitate  al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice autofinanţate pentru anul
2015) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate.
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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2015)
prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. 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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  însuşirea  apartenenţei  la  domeniul  public  al  Comunei  Nădrag  a
imobilului „ Centrul de informare turistică Nădrag ”) prin citirea proiectului de hotărâre şi
referatului  compartimentului  de  specialitate.  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)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatului  compartimentului  de
specialitate. 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 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind scutirea de la plata contribuţiilor lunare de întreţinere datorate pentru
copiii  înscrişi  la  creşa  Nădrag,  a  unor  categorii  de  părinţi  sau  reprezentanţi  legali  ai
copiilor)prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate.
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 aprobarea întocmirii amenajamentului silvo-pastoral al Comunei Nădrag
)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatului  compartimentului  de  specialitate.
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 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  diminuarea cu 4.626 mp a  suprafeţei terenului înscris în CF 400570
Nădrag cu   nr.top.  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20   având  suprafaţa  totală  de
22.438 mp, situat în Nădrag str. Lunca.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. 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 8 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre  privind  alocarea  unui  nr.  cadastral  nou  pentru  parcela  de  teren   intravilan
neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa de 4.240 mp , având categoria de folosinţă teren
neproductiv,  situat  pe  str.  Ghioceilor  lângă  imobilul  înscris  în  C.F.  400103  Nădrag,
nr.top.  1/1/1/a/1/a/1/1/a/3)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatului
compartimentului de specialitate. 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 9 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren  intravilan cu
suprafaţa  de  5.000  mp  ,  având  categoria  de  folosinţă  curţi  construcţii,  teren  aferent



Taberei  Nădrag,  neînscris  în  cartea  funciară.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi
referatului  compartimentului  de  specialitate.  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 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401345 Nădrag, nr. top 401345.)
prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. 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 11 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401348 Nădrag, nr. top 401348.)
prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. 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 12 al ordinii de zi (Diverse).
Cererea d-lui. Glauber Marcel prin care solicită închirierea unui loc de parcare pentru
autoturismul propriu, în zona blocului în care locuieşte. Primarul propune să se deplaseze
în teren inginerul cu urbanismul împreună cu dl. Linginari pentru a stabili cu exactitate
locaţia. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
              Cererea d-lui Cega Marian prin care solicită scăderea din taxa pentru chiria
apartamentului a cheltuielilor pe care le-a efectuat pentru repararea locuinţei,  conform
facturilor depuse. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
              Cererile depuse de Tînjală Mihai şi Fînaru Simona pentru repartizarea de
locuinţe din fondul locativ al primăriei pentru închiriere. Preşedintele de şedinţă propune
includerea cererilor pe lista de priorităţi. Propunerea 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 al ordinii de zi.
              - dl. Lăzărescu informează că au dispărut dalele de beton puse pe aleea ce duce
la blocul 18 Solicită materiale pentru repararea canalului din zonă. De asemenea arată că
dacă primăria asigură materialele necesare ( ciment şi nisip ) locatarii din zona blocurilor
18-21 ar amenaja trepte pentru acces în zona cimitirului.
              - dl.Breabăn întreabă ce se mai întâmplă cu tabăra de pe Cornet. Primarul arată
că  titularul  contractului  de  concesiune  este  în  termenul  de  pregătire  a  documentaţiei
tehnice conform contractului de concesiune. De asemenea întreabă care este situaţia cu
proiectul referitor la producerea de curent pe baza de celule fotovoltaice. Primarul arată
că nu este deschisă nicio sesiune de finanţare din fonduri europene în domeniu.
              - dl. Stoian solicită informaţii despre situaţia bancomatului din comună care în
ultimul timp a fost mai mult defect. Primarul informează că s-au iniţiat discuţii şi cu altă
bancă pentru instalarea a încă unui bancomat. 
            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                 Linginari Puiu Ioan                                                    Secretar

                         Fuior Mărioara


