
PROCES VERBAL
încheiat azi 31 august 2010

  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. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Juşca Petru. 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.  Minea,  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 si cheltuieli pe anul 2010.

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor pentru a se organiza Ruga in satul
Crivina in anul 2010.

3 Proiect de hotărâre privind achizitionarea directa fara licitatie a unor produse.
4 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 si cheltuieli pe anul 2010) 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 aprobarea fondurilor pentru a se organiza Ruga în satul Crivina  în anul 2010) 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 achizitionarea directa fara licitatie a unor produse) prin citirea proiectului de hotărâre
şi a referatului compartimentului de specialitate.
            Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari
întreabă dacă există fonduri pentru funcţionarea grădiniţei cu program prelungit şi dacă există
aprobare pentru funcţionarea grădiniţei.  Arată că  în cazul în care nu se primeşte aprobare
există  posibilitatea  să  se  cumpere  paturile  şi  să  rămână  nefolosite,  ceea  ce  constituie  o
cheltuială  inutilă.  De  asemenea  întreabă  dacă  paturile  sunt  funcţionale  şi  dacă  respectă
normativele legale în domeniu.  Dl. Ungur întreabă dacă există personal de specialitate pentru
funcţionarea grădiniţei. Dl. Meglei îşi exprimă îndoiala în privinţa posibilităţii de funcţionare
a  acestei grădiniţe. Dl. Stoian este de părere că există posibilitatea ca într-o lună să fie înscrişi
30 de copii, iar în luna următoare părinţii să nu mai dispună de fonduri şi să retragă copiii
astfel încât grădiniţa să rămână fără copii înscrişi. Primarul arată că se va căuta identificarea
unor  persoane  fizice  sau  juridice  care  să  doneze  fonduri  pentru  a  asigura  funcţionarea
grădiniţei. Arată că este nevoie de dotarea unităţii cu mobilier şi aparatură necesară pentru a
se  obţine  autorizaţia  de  funcţionare.  De  asemenea  arată  că  grupul  şcolar  intreprinde
demersurile necesare în vederea autorizării. Propune ca dl. consilier Ungur să asigure legătura
între consiliul local şi şcoală pentru  problema grădiniţei cu program prelungit. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11  voturi pentru.
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              Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 4 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea  următoarelor cereri:

- Cererea d-lui. Ciupa Valentin prin care solicită aprobare pentru închirierea unui teren
în zona blocului 23 pentru gararea maşinii proprietate personală. Dl. Linginari arată că
a fost pe teren în zona respectivă şi a constatat că nu există spaţii disponibile, lucru
confirmat şi de dl. Stoian care arată că nu există spaţii disponibile. Cererea este supusă
la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.

- Cererea d-lui. Marc Adrian prin care solicită cumpărarea terenului aferent chioşcului
propriu, teren pe care la ora actuală îl deţine în calitate de chiriaş. Primarul arată că
terenul aparţine domeniului public al comunei Nădrag şi ca atare nu poate fi înstrăinat
prin vânzare. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.

- Cererea SC Trylon SRL prin care solicită în numele Poliţiei  De Frontieră Române,
aviz  pentru amplasarea  unui  turn de  comunicaţii.  Cererea  este  supusă la  vot  şi  se
aprobă cu 11 voturi pentru eliberarea avizului. 

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
alte probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Linginari solicită ca la Crivina în zona casei Jurj să se facă curăţenie şi să se ridice
maşinile abandonate.

- dl. Ungur arată că pe strada Izvodea, în zona fostului depozit de lemne există o groapă,
în care era amplasat cântarul basculă, care nu este semnalizată sau îngrădită, ceea ce
constituie  un  real  pericol  şi  ca  atare  cere  să  se  ia  măsuri  pentru  ca  proprietarul
terenului să asigure acoperirea ei.

- dl. Meglei solicită informaţii despre starea buldoexcavatorului din dotarea primăriei şi
este de părere că dacă acesta este defect iar cheltuielile de reparaţii sunt prea mari, să
fie scos la vânzare prin licitaţie.  

- dl. Lăzărescu arată că, din cauza faptului că se apropie sezonul rece, ar trebui luate
măsuri împotriva locatarilor de la blocuri care au montat coşuri de fum pe geamuri,
ceea ce duce la murdărirea faţadelor blocurilor. 

- dl. Meglei arată că este necesară repararea apărărilor de mal din zona blocurilor 17-22.
Primarul informează că s-a luat legătura cu Administraţia Bazinală de Ape Banat care
a elaborat un proiect tehnic pentru lucrarea de amenajare a apărărilor de mal şi care
vor executa lucrarea în acest an.  

            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 
                       Juşca Petru                                            Secretar

                           Fuior Mărioara 
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