Încheiat azi 29 noiembrie 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 d-na. Jurconi Ioana.
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.
D-na. Jurconi, 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 suprafaţa maximă de teren din patrimoniul Comunei
Nădrag ce poate fi închiriată sau concesionată locuitorilor comunei Nădrag pentru
construirea de şoproane.
2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare
pentru anul 2012, cu imagini din comuna Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite
copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2011.
4. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren intravilan
situat în comuna Nădrag, star. Metalurgiştilor nr. 7 înscris în CF 221 Nădrag, nr.
top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/4/2.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţia contractului de servicii pentru evaluarea
păşunii împădurite a comunei Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind amenajarea unei parcări asfaltate pe str. Aleea Teiului
în zona blocurilor 17-22.
7. 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 suprafaţa maximă de teren din patrimoniul Comunei Nădrag ce poate fi
închiriată sau concesionată locuitorilor comunei Nădrag pentru construirea de şoproane)
prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari
consideră că suprafaţa de 10 mp este suficientă pentru un şopron. Dl. Ungur arată că este
necesar ca în momentul încheierii contractului de închiriere să se impună chiriaşului
construirea şopronului după un model care să asigure o uniformitate în acest domeniu în
comună. Dl. Biriescu solicită ca înainte de încheierea contractului să se deplaseze o
persoană din primărie care să facă măsurători pentru identificarea suprafeţei şopronului,
iar în cazul în care configuraţia terenului nu permite închirierea a 10 mp. să i se închirieze
doar cât permite terenul. De asemenea solicită să nu fie încheiat contractul de închiriere
fără avizul persoanei care a efectuat măsurătoarea. Primarul arată că la măsurători se va
deplasa inspectorul cu urbanismul însoţit de doi consilieri din cadrul comisiei de
specialitate nr. 1 a consiliului local. Dl. Ungur propune ca cei doi consilieri să fie d-nii
Juşca şi Meglei, propunere adoptată cu 11 voturi pentru. Dl. Jurj arată că este de dorit ca
în partea centrală a comunei să nu se mai aprobe construirea de şoproane şi garaje.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Biriescu ).

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi( Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2012,
cu imagini din comuna Nădrag.) 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 cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite copiilor din comuna
Nădrag , cu prilejul Crăciunului 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 de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren intravilan situat în comuna
Nădrag, star. Metalurgiştilor nr. 7 înscris în CF 221 Nădrag, nr. top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/4/2.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. Primarul propune completarea proiectului în sensul aprobării evaluării şi
a unui teren intravilan situat în comuna Nădrag, str. Metalurgiştilor nr. 9 înscris în CF
445 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/4/1. Nemaifiind discuţii proiectul de hotărâre
modificat cu propunerea primarului este supus la vot. Proiectul de hotărâre modificat este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţia contractului de servicii pentru evaluarea păşunii împădurite a
comunei Nădrag.) 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(Proiect de
hotărâre privind amenajarea unei parcări asfaltate pe str. Aleea Teiului în zona blocurilor
17-22.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl.
Meglei arată că ar fi necesar să se marcheze aleea dintre blocurile 17-22 în aşa fel încât să
nu se mai permită parcarea maşinilor pe alee. Dl. Meglei propune să se traseze locuri de
parcare pentru autoturismele locatarilor din cele două blocuri, care să se poată închiria de
aceştia. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru. Nemaifiind discuţii proiectul de
hotărâre este supus la vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:
- cererea d-nei. Kiss Lia prin care solicită angajarea ca asistent personal pentru
nepotul său Murgoi Alexandru Florin care este persoană cu handicap grav.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Ternauciuc Ioan de a i se scădea de la plata chiriei suma de 308
lei reprezentând contravaloarea materialelor utilizate pentru reparaţii la
locuinţa proprietate a primăriei pe care o deţine în chirie. Cererea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

-

cererea d-lui. Rusu Ioan prin care solicită aprobarea transformării şopronului
pe care-l deţine în garaj pentru maşina proprietate personală. Primarul
propune să se deplaseze inspectorul cu urbanismul şi 2 consilieri la faţa
locului pentru a face măsurători şi a evalua situaţia. Propunerea primarului
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui. Truşcă Florin de a i se aproba închirierea unui teren pentru
construirea unui garaj. Preşedintele de şedinţă arată că din verificări reiese că
petentul nu deţine autoturism şi ca atare nu i se poate închiria teren pentru
garaj. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.
- cererea d-nei Botiz Ana prin care solicită aprobare pentru construirea unei
terase în faţa apartamentului pe care-l ocupă. Preşedintele de şedinţă
imformează că din verificările efectuate rezultă că petenta nu este proprietarul
apartamentului pe care-l ocupă, deci nu are dreptul să construiască. Cererea
este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi contra.
- petiţia d-lui. Clicinschi Ilie prin care solicită să se ia măsuri împotriva
persoanelor care au aruncat deşeuri menajere pe acoperişul şopronului său.
Primarul propune să se răspundă petentului că pentru rezolvarea problemei
este necesar să se adreseze organelor de poliţie. Propunerea primarului este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererile depuse de Olariu Delia Cristina, Valuch Mădălina Patricia şi Moritz
Arpad prin care solicită repartizarea de locuinţe. Preşedintele de şedinţă
propune introducerea cererilor pe ordinea de zi. Propunerea este supusă la vot
şi 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.
- d-na Dobra informează că nu va mai permite accesul pe proprietatea sa,
persoanelor care se ocupă de întreţinerea echipamentelor de televiziune şi
telefonie de la releu, şi solicită ca primăria să amenajeze un drum de acces
prin altă parte. Dl. Linginari îi sugerează d-nei Dobra să-şi îngrădească
proprietatea.
- dl. Linginari întreabă dacă locuinţa de pe str. Padeş care a fot ocupată de dl.
Stroescu este liberă. Primarul arată că vor fi făcute verificări de
compartimentul de specialitate.
- Dl. Linginari solicită ca în zona blocului 15 să se amenajeze o alee între
intrarea blocului şi pasarelă.
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.
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