
Încheiat azi 25 octombrie 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  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2011.  

2. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de
execuţie pentru tăierea arborilor evidenţiaţi în Actul de Punere în Valoare (APV)
nr. 385245-TM-31 UP0, Valea Nădragului.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi,  în vederea închirierii
apartamentelor  din  fondul  locativ  de  Stat  sau  al  Comunei  Nădrag,  aflate  în
administrarea Primăriei Comunei Nădrag.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  şi  încasarea  de  către  Primăria  comunei
Nădrag  a  taxei  locale  pentru  înmatricularea  temporară  sau  permanentă  a
autovehiculelor şi remorcilor.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural,sportive şi de tineret  a
comunei Nădrag pe anul 2012.   

6. Diverse.
              Se 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  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 este adoptat cu 11 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi(Proiect de
hotărâre  privind încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  execuţie  pentru
tăierea arborilor evidenţiaţi în Actul de Punere în Valoare (APV) nr. 385245-TM-31 UP0,
Valea Nădragului) 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 listei de priorităţi,  în vederea închirierii  apartamentelor din
fondul locativ de Stat sau al Comunei Nădrag, aflate în administrarea Primăriei Comunei
Nădrag.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate.  Dl. Biriescu propune ca proiectul  de hotărâre să fie respins, urmând a se
discuta într-o şedinţă ulterioară, după analizarea cu mai mare atenţie, de către comisia
nr.3  a consiliului local,  a cererilor de locuinţă şi stabilirea unor reguli mai exacte pentru



repartizarea locuinţelor. Propunerea d-lui. Biriescu este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru. Ca urmare proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi este
respins cu 11 voturi contra.   
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea şi încasarea de către Primăria comunei Nădrag a taxei locale
pentru înmatricularea temporară sau permanentă a autovehiculelor  şi remorcilor.)  prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele  de  şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea  acestui  proiect.  Nefiind  discuţii
proiectul de hotărâre este supus la vot. 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 aprobarea Agendei cultural,sportive şi de tineret a comunei Nădrag pe
anul  2012.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind
discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11
voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea  următoarelor cereri:

- cererea d-nei. Gyenge Angelica prin care solicită plata indemnizaţiei lunare
legale pentru fiul său Gyenge Alexandru care este persoană cu handicap grav.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- sesizarea d-nei. Sârbu Maria prin care aduce la cunoştinţă că în urmă cu 3 zile
a fost atacată de mai mulţi câini comunitari în zona blocului 7, fiind muşcată
de picior.  Dl.  primar arată  că va fi  contactată  o firmă specializată  care să
colecteze câinii şi să-i transporte în adăposturi. 

- cererea d-lui. Marcu Gheorghe Sorin prin care solicită închirierea a 18 mp.
teren în curtea blocului 6, bloc în care îşi are domiciliul, în vederea construirii
unui garaj. Cererea este supusă la vot şi este adoptataă cu 11 voturi pentru. 

- cererea d-lui Pitilie Florin prin care solicită închirierea a 18 mp teren în curtea
blocului 6, bloc în care îşi are domiciliul, în vederea construirii unui şopron
pentru lemne. Primarul arată că pentru şoproane s-au închiriat doar suprafeţe
de 10 mp altor solicitanţi, şi propune închirierea către dl. Pintilie doar a 10
mp. teren, având în vedere şi faptul că în zona blocului 6 nu mai este teren
disponibil.  Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari ).

- cererea d-lui. Limişcă Neculai de a i se închiria teren în vederea construirii
unui garaj în zona de garaje de pe str. Izvodea. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-lui. Haivacă Gheorghe de a i se închiria teren pentru construirea
unui  garaj  limitrof  locuinţei  sale.  Primarul  propune  să  se  deplaseze
inspectorul cu probleme de urbanism al primăriei la locuinţa petentului pentru
a constata  dacă există  teren disponibil  şi  în cazul  în care este  teren să se
aprobe cererea. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru. 

- cererea d-lui. Cireşan Cornel prin care revine la cele 3 cereri anterior depuse
şi  prin care solicită  redirijarea  şanţului  ce colectează  apele  pluviale  de pe



versanţi  şi  care  trece  pe  proprietatea  sa.  Primarul  arată  că  situaţia  va  fi
remediată în cel mai scurt timp, odată cu lucrările de asfaltare a străzilor din
Crivina, lucrări aflate în curs de desfăşurare. 

- cererile de locuinţă depuse de Murariu Ioan, Prună Mariana şi Podean Florin
Cătălin. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie introduse pe lista de
priorităţi. Propunerea 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 solicită să se facă o revizie maşinii de pompieri având în vedere că
a început sezonul rece, care reprezintă o perioadă a anului cu riscuri ridicate
de incendii.

- dl.Meglei arată că telefoanele fixe din Crivina nu funcţionează corespunzător
şi solicită să se facă o adresă ls Romtelecom prin care să le fie semnalate
deficienţele reţelei de telefonie din Crivina.

- dl. Biriescu informează că în zona blocului 19 este înfundat un canal, apele
menajere deversate refulând în curtea firmei SC Tunad. Primarul arată că va
fi trimis în zonă personalul care se ocupă cu canalizarea.

- Dl Linginari informează că din cauza tuburilor de canalizare montate pe aleea
dintre strada Nucilor şi str, Liniştii nivelul carosabilului  s-a ridicat mult fiind
şi  este   denivelat,  iar  circulaţia  maşinilor  a  devenit  imposibilă.  Ca  atare
solicită să se ia măsuri pentru nivelarea carosabilului  

              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 
                       Jurj Remus                                                 Secretar

                           Fuior Mărioara
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