PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25 iulie 2018
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 informează că preşedinte de sedinţă este dl. Schoner Emil.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Schoner Emil, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea fondurilor destinate organizării
evenimentului cultural „Zilele Padesului -comuna Nădrag” în anul 2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a
diplomelor, cupelor şi medaliilor pentru laureaţii competiţiei Cupa CBT– Nădrag 2018-editia
III-a
3. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei locale pentru închirierea utilajelor
aparţinând Primăriei Comunei Nădrag.
4. Proiect de hotarare privind schimbarea destinaţiei imobilului Centru De Informare
Turistica Nadrag, înscris în CF vechi 307nr.top 1/1/1/a/1/a/1/1//b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/1
Nădrag , nr.cadastral 400195-C1 din „Centrul de Informare Turistica” în „Imobil cu alta
destinatie decat aceea de locuinte”
5. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitaţie a Taberei Nădrag,
componentă a domeniului public al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea Consiliului
Local al Comunei Nădrag.
6. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 6 a unui
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr.
121/20.12.2017 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul
fiscal 2018, iar punctul Diverse va deveni punctul nr. 7 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 hotarare
privind aprobarea fondurilor destinate organizării evenimentului cultural „Zilele Padesului
-comuna Nădrag” în anul 2018) 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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotarare
privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a diplomelor, cupelor şi
medaliilor pentru laureaţii competiţiei Cupa CBT– Nădrag 2018-editia III-a) Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect
de hotarare privind stabilirea taxei locale pentru închirierea utilajelor aparţinând Primăriei
Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre. Dl. Biriescu I. propune suma de 100
lei/oră. Primarul arată că în cazul în care se deplasează utilajul în alte localităţi este mai
dificil de stabilit durata prestării serviciului şi propune stabilirea unei taxe de 400 lei/zi .
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea primarului. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotarare
privind schimbarea destinaţiei imobilului Centru De Informare Turistica Nadrag, înscris în

CF vechi 307nr.top 1/1/1/a/1/a/1/1//b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/1 Nădrag , nr.cadastral 400195C1 din „Centrul de Informare Turistica” în „Imobil cu alta destinatie decat aceea de
locuinte”). Dl. Biriescu I. solicită ca dacă imobilul va fi închiriat să se stipuleze în contract o
obligaţie a chiriaşului de a păstra curăţenia în zonă. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotarare privind concesionarea prin licitaţie a Taberei Nădrag, componentă a domeniului
public al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag)
prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr.
121/20.12.2017 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul
fiscal 2018 ) prin citirea proiectului de hotarare. Primarul consideră că taxa pentru
închirierea de spaţii pentru sedii societăţi comerciale, bănci agenţii CEC din Comuna Nădrag,
care este de 12 lei/mp.lună, este mare şi ar trebui reanalizată, firmele din comună care
deschid astfel de activităţi ar trebui încurajate prin stabilirea unei taxe mai mici, eventual
până la 50 % din această valoare. Viceprimarul propune ca taxa respectivă să fie de 6
lei/mp/lună. Primarul propune o taxă de 8 lei/mp/lună. D-na. Andrei propune şi ea 6
lei/mp/lună. Se supune la vot propunerea viceprimarului de 6 lei/mp/lună şi se aprobă cu 11
voturi pentru. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
modificat. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea d-lui. Şerban Liviu, prin care solicită închirierea sau cumpărarea unui teren
din zona varniţă pentru amenajarea unei stupine. Responsabilul cu urbanismul din cadrul
primăriei arată că este necesară stabilirea limitelor terenului printr-o lucrare de topometrie şi
dezmembrarea terenului. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o
şedinţă ulterioară întocmirii lucrărilor de topometrie. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Cosma Marius prin care solicită închirierea unui spaţiu în faţa casei
sale de pe strada Fagului pentru parcarea autoturismului personal. Cererea este supusă la vot
şi se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
Primarul informează că în data de 02.08.2018 se va organiza o adunare populară în
care operatorul local de salubritate al comunei, firma RETIM, va prezenta modul de
desfăşurare a activităţii în comună, şi solicită consilierilor implicarea în mobilizarea
cetăţenilor comunei pentru participarea la adunare. Viceprimarul arată că în locurile de
amplasare a tomberoanelor de colectare a deşeurilor ar trebui să se amenajeze platforme
betonate şi împrejmuite. Dl. Ungur consideră că locuitorii comunei ar trebui informaţi mai
bine privind modul de colectare selectivă a deşeurilor menajere.
Primarul informează că în ziua de duminică 29.07.2018 va avea loc deschiderea
pentru public a parcului de aventură din Nădrag.
Dl. Ungur arată că tribuna terenului de sport din zona parcului central este
deteriorată şi ar trebui reparată.
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.
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