
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 12 octombrie  2018

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre  cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează d-na Manea Maria si dl. Lăzărescu Răzvan. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  9 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur
Vasile.

  Dl. Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de îndată a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  mandatului  de  consilier  în  cadrul

Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-nei. Manea Maria 
2. Proiect  de hotărâre  privind validarea mandatului  de consilier  în cadrul Consiliului

Local al comunei Nădrag, al d-lui. Butnariu Sorin .
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a 50 de lămpi pentru înlocuirea celor

defecte din reţeaua de iluminat public al comunei Nădrag.
4. Diverse.     

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind constatarea încetării mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei
Nădrag, al d-nei. Manea Maria) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul informează că d-
na  Manea a depus o cerere de demisie din funcţia de consilier local.   Nemaifiind  discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi
pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nădrag, al d-
lui. Butnariu Sorin ). 
             Se prezintă procesul verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea
mandatului de consilier al d-lui Butnariu Sorin. 
             Dl. Butnariu Sorin depune jurământul prevăzut de Legea nr.215/2001 republicată,
jurământ pe care-l semnează.
             Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.  Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 9 voturi
pentru. 
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă a 50 de lămpi pentru înlocuirea celor defecte din reţeaua de
iluminat  public  al  comunei  Nădrag  )  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Viceprimarul
propune şi achiziţionarea  unui panou informativ luminos. Dl. Biriescu Ioan arată că este
necesară  verificarea  ornamentelor  de  iarnă  existente  şi  înlocuirea  celor  defecte  şi
achiziţionerea de noi ornamente luminoase şi ca atare propune completarea propiectului de
hotărâre în acest sens   Nemaifiind  discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre modificat cu propunerile viceprimarului şi a d-lui. Biriescu. Proiectul este aprobat cu
9 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi
(Diverse). prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:



            -Cererea d-lui Cioază Nicolae prin care solicită închirierea unui teren situate în faţa
casei  sale  pentru  construirea  unei  copertine  destinate  parcării  autoturismului  proprietate
personală. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
              - Cererile depuse de Neag Nicolae şi Banciu Ciprian prin care solicită  cumpărarera
unui teren situat lângă casele de la adresa Oţelarilor nr.24 şi nr. 25. Viceprimarul propune ca
dacă  se  vor  aproba  cerile  să  fie  aprobată  cumpărarea  doar  pentru  construirea  de  casa.
Primarul  propune  amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă  ulterioară,  urmând  a  se
identifica cu exactitate terenul şi a se stabili situaţia juridică a acestuia. Propunerea primarului
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
               -Cererea d-lui. Stroescu Adrian Cristian prin care solicită eşalonarea achitării
restanţelor  la  plata  taxelor  serviciilor  de furnizare a apei  potabile  şi  colectarea  deşeurilor
menajere.  Primaril  propune  arpobarea  unui  angajament  de  plată  în  12  rate  a  restanţelor.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
               - Referatul prezentat de referentul cu probleme de impozite şi taxe al primăriei, prin
care informează că locuinţa proprietate a primăriei situată la adresa Nădrag, str. Haiduca nr.1.
este liberă şi poate fi repartizată spre închiriere.
               Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.
              - D-na. Andrei prezintă o informare referitoare la problemele discutate în ultima
şedinţă a Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nădrag.
             - Viceprimrul propune modificarea componenţei comisiei de specialitate nr.1 a
Consiliului Local prin înlocuirea ca membru în comisie a d-nei Manea cu dl. Butnariu Sorin.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru. 
             - De asemenea propune înlocuirea d-nei. Manea Maria din calitatea de reprezentant
din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea
Violenţei în Mediul Şcolar din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag cu
dl. Balaş Traian. Propunerea este suupusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.             

   Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                    Ungur Vasile                                                                      Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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