PROCES VERBAL
încheiat azi 30 august 2011
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.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Jurj Remus. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Jurj, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan situat în Nădrag
str. Lunca, înscris în CF 307 Nădrag nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7
2. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctele 2, 3 şi
4 a unor proiecte de hotărâre şi anume : Punctul 2 - proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2011. Punctul 3 – proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate
organizării sărbătorii Ruga satului Crivina în anul 2011. Punctul 4 – proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 4 camere de luat vederi, de supraveghere
pentru exterior. Ultimul punct de pe ordinea de zi va fi punctul 5 Diverse.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se 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 concesionarea terenului intravilan situat în Nădrag str. Lunca, înscris în
CF 307 Nădrag nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7) prin citirea proiectului
de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă
solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2011) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. 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 aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii Ruga satului Crivina
în anul 2011) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 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 4 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 4 camere de luat vederi, de
supraveghere pentru exterior) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului

compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:
- cererea d-lui. Popa Florea Nicolae de a fi angajat ca asistent personal al
persoanei cu handicap grav Popa Mircea Cornel, care este fratele său. Cererea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Moldovan Anca prin care solicită închirierea unui teren aflat în
vecinătatea casei sale, pentru construirea unui garaj. Responsabilul cu urbanismul arată
că suprafaţa maximă ce poate fi închiriată pentru un garaj este de 18 mp. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru, închirierea suprafeţei de 18 mp.
- cererea d-lui. Stoica Vasilică de a i se închiria un teren în vecinătatea blocului
18 unde locuieşte, pentru amenajarea unui şopron pentru lemne. Dl. Linginari propune
aprobarea închirierii a 15 mp. de teren, cât ar fi necesar. Propunerea d-lui. Linginari este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Buzan Ovidiu Daniel prin care solicită concesionarea unui teren
în suprafaţă de 75 mp. situat în spatele pieţei din centru, pentru construirea unei magazii.
Viceprimarul arată că o parte din terenul solicitat este deja închiriată unei alte persoane
care şi-a manifestat dorinţa de a închiria întreaga suprafaţă. Viceprimarul propune
respingerea cererii de concesionare a d-lui. Buzan şi amânarea până la sfârşitul anului a
discutării cererii de închiriere a terenului formulată de actualul chiriaş a părţii de teren
anterior menţionate, cu condiţia ca până atunci acesta să cureţe terenul şi să execute un
zid de protecţie.
- cererile formulate de Dicu Alexandru, Bute Mihaela Ştefania şi Orlitzky Sorin
Emanuel prin care solicită repartizarea de locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune
introducerea cererilor pe lista de priorităţi. Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Meglei informează că la intersecţia cu drumul spre Fîrdea conducta de apă
potabilă a satului Crivina ce trece peste un pârâu s-a lăsat astfel încât în caz de ploi, când
apele pârâului cresc, conducta poate fi lovită de apele pârâului, fiind în pericol de rupere.
Consideră că este necesară ridicarea conductei.
- d-na. Dobra arată că zilnic, în faţa blocurilor 17 şi 22 circulă cu viteză foarte
mare mopede, motorete şi motociclete. Cere să se ia măsuri pentru limitarea vitezei de
circulaţie.
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.
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