PROCES VERBAL
încheiat azi 13 august 2010
Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membrii ai consiliului local.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Juşca Petru. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Consilierul juridic prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Juşca Petru, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind restructurarea posturilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin
hotărâri ale Consiliului Local al comunei Nădrag .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Nădrag şi ale instituţiilor publice locale
înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Nădrag, pentru anul 2010,
stabilite conform OUG nr. 63/2010.
3. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobată cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind restructurarea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi
din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Nădrag)
prin citirea proiectului de hotărâre.
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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Nădrag şi ale instituţiilor publice locale înfiinţate prin hotărâri ale
Consiliului Local al comunei Nădrag, pentru anul 2010, stabilite conform OUG nr. 63/2010)
prin citirea proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Ungur
întreabă dacă organigrama prezentată prin proiectul de hotărâre se referă doar la aparatul de
specialitate al primarului, sau sunt incluse toate activităţile primăriei, inclusiv activităţile
autofinanţate ale SPGC, întrucât din titlul proiectului de hotărâre nu reiese acest lucru. Ca
atare propune ca titlul horărârii să fie cel prevăzut în ordinea de zi a şedinţei. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Nemaifiind 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 – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri sau adrese:
- cererea d-lui Buzan Alin prin care solicită aprobare pentru construirea unei
copertine în faţa casei sale de pe strada Nucilor, pentru parcarea maşinii personale.
Dl. Meglei arată că primăria a amenajat corespunzător zona respectivă, prin
asfaltare şi defrişarea vegetaţiei de pe malul pârâului, şi ca atare nu ar trebui să se
permită construcţii provizorii ce dau un aspect neplăcut zonei. Dl. Linginari arată
că se ştie că primăria intenţionează să amplaseze lămpi ornamentale de iluminat
stradal, să amplaseze bănci şi să amenajeze spaţiu verde în zona respectivă.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot cererea. Cererea este
respinsă cu 11 voturi contra.

-

Cererea d-nei Caracioni Ilona pentru repartizarea unei locuinţe. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Szoci Ciprian de a i se repartiza o locuinţă la blocul 7. Preşedintele
de şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Cireşan Cornel prin care solicită să se găsească o soluţie pentru ca
apele colectate de pe versanţi şi din precipitaţii să nu se mai scurgă prin şanţul ce
trece pe proprietatea lui, întrucât îi sunt afectate construcţiile şi grădina. Dl. Jurj
propune ca acel şanţ să fie închis şi apele care se scurgeau pe acolo să fie dirijate
spre pârâul denumit pârâul Roşu, prin săparea cu excavatorul a unui şanţ. Dl.
Meglei susţine propunerea d-lui Jurj. Primarul arată că în cursul săptămânii
următoare se va deplasa la faţa locului o comisie care să studieze propunerea
prezentată de dl. Jurj, sau să identifice eventuale alte soluţii de rezolvare a
problemei.
- Preşedintele de şedinţă prezintă Raportul semestrial privind activitatea asistenţilor
personali în semestrul I 2010, raport depus de referentul cu probleme sociale.
Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.
- dl. Linginari arată că în urma lucrărilor de asfaltare a drumului unele cămine
stradale au rămas mult sub nivelul drumului( de ex. în faţa locuinţei Scrob ) şi
solicită să se ia legătura cu firma care execută asfaltarea şi degajarea căminelor
pentru a ridica aceste guri de canal la nivelul asfaltului. Primarul cere ca dl.
Linginari să identifice cu exactitate ce guri de canal trebuie să fie ridicate, urmând
ca apoi să se ia legătura cu firma.
- dl. Linginari solicită ca pe strada Padeş în zona caselor Zilahi şi Dombi să fie
amenajate şanţuri şi cămine de colectare a apelor pluviale, întrucât la ora actuală
apele pluviale se scurg în curţile oamenilor. Primarul arată că este şi obligaţia
locatarilor să întreţină şanţurile de scurgere din faţa caselor, asigurând că primăria
va acorda sprijin.
- d-na. Dobra solicită să se găsească un alt amplasament pentru chioşcul din zona
terenului de sport din centrul comunei, din cauza faptului că noaptea se strâng
copii în chioşc şi fac gălăgie, perturbând odihna locatarilor din zonă.
- d-na. Dobra solicită să se identifice soluţii pentru dirijarea apei de ploaie în zona
blocurilor 17 şi 22 de pe strada Teiului, apă provenită de pe dealurile din spatele
blocului şi din zona caselor din amonte de blocuri, care la ora actuală în caz de ploi
abundente se scurge pe aleea pavată dintre cele două blocuri, canalele din zonă
neputând să preia toată cantitatea de apă.
- dl. Meglei informează că acorerişul de pe staţia de autobuz din Crivina a fost rupt
de vânt.
- dl. Meglei solicită să se desfunde canalele de scurgere a apelor pluviale din zona
centrală a comunei, situate pe o parte şi cealaltă a şoselei. De asemenea solicită să
se ia măsuri pentru degajarea ţevii ce asigură scurgerea în pârâu a apelor de la
cişmeaua stradală de lângă piaţa agroalimentară din zona centrală, arătând că din
cauza faptului că ţeava este înfundată, toată apa se scurge prin faţa casei sale de pe
strada Piaţa Parc. Primarul arată că se va trasa ca sarcină d-lui. Anghel de la SPGC
să identifice traseul ţevii şi să desfunde ţeava.
- dl. Ungur solicită să se ia măsuri pentru acoperirea gropii unde a fost amplasat
cântarul basculă de la depozitul de lemne al SC Stejarul SRL de pe strada Izvodea,
întrucât există pericolul ca în acea groapă să se accidenteze cetăţenii, având în
vedere că este nesemnalizată şi neîngrădită. Primarul arată că se va face adresă
către firma deţinătoare a terenului să ia măsurile ce se impun.
- dl. Meglei informează că pe porţiunea Nădrag- Crivina există un robinet de reglare
a presiunii pe conducta de apă potabilă care este descoperit, ceea ce crează pericol

de accidente rutiere, zona fiind în apropierea şoselei. Primarul arată că va fi trimis
dl. Anghel cu tractorul să ducă în zonă plăci de beton cu care să acopere robinetul.
- dl. Jurj informează că balustrada podeţului din zona staţiei de autobuz din Crivina
este deteriorată. De asemenea solicită să se ia măsuri pentru izolarea conductei de
apă potabilă din Crivina care pe porţiunile în care nu este îngropată nu este izolată.
Primarul arată că în cursul săptămânii următoare va trimite muncitorii de la uzina
de apă să remedieze situaţiile semnalate.
- Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui. Preda Cristian, domiciliat pe str. Şcolii
bl. 20, care arată că d-nii. Călin Cristian, Grecu Gheorghe şi Podean Petru au
construit fără autorizaţie şoproane pentru lemne în zona blocului 22, şoproane care
sunt sprijinite de peretele apartamentului său şi-i produc igrasie şi umezeală în
apartament. De asemenea arată că prin amplasarea şoproanelor peste şanţul de
scurgere a apelor pluviale, aceste aăe intră pe scara blocului. Primarul arată că
respectivii au fost somaţi să-şi demoleze şoproanele, dar nu au dat curs somaţiei.
Ca atare propune să mai fie somaţi o dată ca în termen de o săptămână să
demoleze şoproanele, în caz contrar urmând să suporte rigorile legii. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul agentului de poliţie Marcu de la postul de poliţie
Nădrag, care solicită sprijinul membrilor consiliului local în semnalarea cu operativitate a
cazurilor de furt sau alte încălcări ale legii, asigurând că nu există motive de teamă, întrucât în
toate cazurile de astfel de semnalări, organul de poliţie urmăreşte asigurarea anonimatului
sursei. De asemenea solicită sprijin din partea consilierilor şi a primăriei pentru stoparea
acţiunilor de colectare, de către diverse persoane, a fierului vechi de pe raza comunei şi
aplicarea HCL 45/2005, solicitând din nou ca poliţia să fie anunţată când se constată astfel de
acţiuni, pentru a putea să se acţioneze în vederea confiscării fierului şi a amendării
contravenienţilor.
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.
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