
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 14 octombrie 2014

            

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

comunei Nădrag.
              Secretarul comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru. 
             Secretarul comunei Nădrag informează că este nevoie de alegerea unui preşedinte
de şedinţă pentru următoarele 3 luni. Dl. Jurj propune ca preşedinte de şedinţă pentru
următoarele 3 luni să fie dl. Stoian Zaharia. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru. 

  Dl. Stoian, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată 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 2014. 

2. 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 2014.) 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 (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:

- cererea depusă de I.I. Jurconi Flavia Ioana, prin care solicită închirierea spaţiului
disponibil din clădirea situată pe strada Cornet 1. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru. D-na. Jurconi nu votează din motive de conflict de
interese.

- cererea  depusă  de  Balaş  Nicolae  prin  care  solicită  aprobarea  unui  ajutor  de
urgenţă  necesar  pentru  înmormântarea  soţiei  sale,  persoană  care  nu  realiza
venituri. Primarul propune acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-nei Dulianţ Ana prin care solicită închirierea şopronului pentru lemne
situat  pe  strada  Tinerertului  la  care  a  renunţat  fam.  Matei.  Primarul  propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, pentru ca o comisie formată
din dl. Linginari şi inginerul cu urbanismul al primăriei să verifice în teren situaţia
şopronului şi existenţa unui alt eventual contract de închiriere. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-lui. Breabăn Georgel prin care solicită închirierea unui şopron pentru
lemne în curtea blocului 2. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru. Dl. Breabăn nu votează din motive de conflict de interese. 



- notificarea d-lui. Sylagyi Marian prin care informează că renunţă la închirierea
locuinţei de serviciu situată pe strada Tineretului bl.8, sc.A, ap.10. Consiliul local
ia act de renunţare.

- cererea d-nei. Jurconi Flavia Ioana, cadru didactic în cadrul Liceului Tehnologic
Nădrag, de a i se repartiza spre închiriere locuinţa de serviciu situată pe strada
Tineretului bl.8, sc.A, ap.10. Cererea  este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru. D-na. Jurconi nu votează din motive de conflict de interese.     

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl.  Ungur  arată  că  trebuie  mutate  toaletele  ecologice  de  pe  strada  Piaţa  Parc
întrucât nu sunt folosite ci sunt devastate de persoane necunoscute. De asemenea
solicită să se facă curăţenie în zona fostului depozit de lemne, să se repare podul
din centru deteriorat   de inundaţiile  din  luna iulie şi să se şteargă inscripţiile
vulgare de pe staţia de autobuz din centru.

- dl. Stoian arată că în caz de inundaţii motopompa din dotarea primăriei nu este
suficientă  pentru  intervenţii  şi  solicită  achiziţionarea  uneia  sau  a  două
motopompe.

- d-na Jurconi întreabă dacă se vot tipări calendare pentru anul 2015. Primarul face
apel la consilieri să aducă fotografii cu imagini din comună pentru a fi utilizate la
calendare.

- dl. Linginari arată că brazii din parc care s-au uscat din cauza dăunătorilor este
necesar să fie tăiaţi pentru a se preîntâmpina prăbuşirea lor. De asemenea arată că
este necesară consolidarea apărării de mal de pe strada Brătoane, din zona casei
Ţepeş pentru a se preveni distrugerea  asfaltului de pe strada.

- Dl-  Grissak  arată  că  şi  pe  strada  Cornet,  în  zona  Pătru  Covaci  sunt  necesare
lucrări  de  reparaţie  a  taluzului  drumului,  pentru  a  se  preveni  deteriorarea
asfaltului.     

              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 
                     Stoian Zaharia                                                       Secretar

                                  Fuior Mărioara


