
 
PROCES - VERBAL

Încheiat azi 28 august 2013
              
              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.  
              Secretarul comunei  Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei  Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este d-na. Florea
Doina.  

  D-na.  Florea,  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 2013.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag,
necesare executării unor lucrări de reparaţii la casa parohială.

3. Diverse.
              Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor
proiecte de hotărâre:
- punctul 3, Proiect de hotărâre privind  modificarea  organigramei şi statului de funcţii
ale  Aparatului  de  specialitate   al  primarului  comunei  Nădrag  şi  serviciilor  publice
autofinanţate pentru anul 2013.
- punctul 4, Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin
Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.
- punctul 5, Diverse
              Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Se
supune la vot ordinea de zi modificată. 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 2013) prin citirea proiectului  de hotărâre şi 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 acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare executării
unor  lucrări  de  reparaţii  la  casa  parohială.)  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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind   modificarea   organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de
specialitate  al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice autofinanţate pentru anul
2013.)  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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  modificarea inventarului  bunurilor care aparţin  domeniului  public al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul  Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002)  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 modificat. Proiectul
este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri: 

- Adresa  nr.  1709/28.08.2013 Liceului  Tehnologic  „Traian  Grozăvescu”  Nădrag
prin care solicită numirea a 3 reprezentanţi ai consiliului local pentru consiliul de
administraţie al liceului. Viceprimarul propune ca cei 3 reprezentanţi ai consiliului
local  să  fie  dl.  Linginari  Puiu,  dl.  Ungur Vasile  şi  d-na Jurconi  Flavia  Ioana.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Adresa d-nei Balaş Dorina, referent impozite-taxe la Primăria Nădrag, prin care
aduce la cunoştinţa consiliului  local că locuinţa proprietate  a primăriei  din str.
Liniştei nr. 11 este liberă, ca urmare a decesului chiriaşului. Primarul propune ca
d-na Balaş şi dl. consilier Linginari să discute cu chiriaşii din colonia de pe strada
Şcolii ( colonie ce urmează a fi demolată în viitor ) pentru a identifica un chiriaş
dispus să preia în chirie locuinţa devenită liberă. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru. Primarul solicită comisiei de specialitate nr. 3 a
consiliului local actualizarea listei de priorităţi, ţinându-se cont şi de necesitatea
demolării coloniei de pe strada Şcolii.

- Cererea  d-lui.  Buzan  Ovidiu  Daniel  prin  care  solicită  închirierea  unui  loc  de
parcare pentru autoturismul personal în zona blocului 22. Primarul arată că există
locuri  libere  şi  propune  să  i  se  încheie  contract  de  închiriere  d-lui.  Buzan.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea  d-nei  Popescu Stana  prin care  solicită  închirierea  unui  loc de  parcare
pentru autoturismul personal în zona blocului 2. Primarul propune să se verifice
dacă  mai  există  locuri  disponibile  şi  să  se  comunice  solicitantei  răspunsul.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Klefass Alexandra prin care solicită aprobare pentru racordarea la
reţeaua de canalizare a localităţii,  precizând că lucrarea necesită spargerea unei
porţiuni din asfaltul străzii. Primarul arată că strada respectivă a fost asfaltată prin
programul cu finanţare  europeană de care a  beneficiat  comuna Nădrag şi  prin
contractul  de  finanţare  este  interzisă  efectuarea  de  lucrări  ce  afectează
îmbrăcămintea  de  asfalt  pe  o  perioadă  de  5  ani  de  la  terminarea  lucrărilor.
Preşedintele de şedinţă supune cererea la vot. Cererea este respinsă cu 11 voturi
contra.  

- Cererea d-nei. Doboşan Mihaela prin care solicită închirierea unui loc de parcare
pentru autoturismul personal în zona blocului 17. Primarul arată că există locuri
libere şi propune să i se încheie contract de închiriere d-nei Doboşan. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea d-nei.  Moritz Maria prin care solicită  să i  se repare calea de acces în
locuinţă, acces ce a fost deteriorat în urma lucrărilor de modernizare a străzii în



zonă.  Primarul  propune ca  viceprimarul  şi  2  consilieri  să  se  deplaseze  la  faţa
locului în vederea identificării de soluţii pentru repararea accesului. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Stănescu Elena prin care solicită închirierea unui loc de parcare
pentru autoturismul personal în zona blocului 21. Primarul propune să se verifice
dacă  mai  există  locuri  disponibile  şi  să  se  comunice  solicitantei  răspunsul.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Adresa din partea d-lui. Suciu Alexandru prin care informează consiliul local că
racordarea la reţeaua de apă potabilă a comunei a casei de vacanţă din zona Luncă
s-a  executat  fără  a  se  deteriora  îmbrăcămintea  asfaltică  a  drumului  judeţean,
lucrarea fiind executată de personalul de specialitate al primăriei.

- Cererea d-lui. Bumbu Maruis prin care solicită să i se vândă sau concesioneze
terenul aflat în faţa locuinţei personale de pe strada Piaţa Parc. Primarul propune
amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă  ulterioară  pentru  a  se  stabili  cu
exactitate situaţia juridică a terenului şi a se studia posibilitatea unei eventuale
dezmembrări.

- Cererea d-lui. Jujonescu Ioan prin care solicită scăderea din taxele datorate pentru
apartamentul  pe  care-l  deţine  în  chirie  a  sumei  de  1594  lei  reprezentând
contravaloarea  materialelor  pe  care  le-a  achiziţionat  pentru  repararea
apartamentului.  Primarul  propune scăderea  sumei  respective  doar  din  valoarea
chiriei ce trebuie achitată pentru apartament.      

- Cererea d-lui. Gyapyas Anton prin care solicită mutarea cişmelei stradale de apă
din faţa blocului în care locuieşte situat pe strada Bretoane. Primarul propune ca
mutarea cişmelei să se facă doar dacă petentul este de acord să suporte cheltuielile
aferente  acestei  operaţii.  Propunerea este  supusă la  vot şi  este  aprobată  cu 11
voturi pentru.

- Cererea d-lui.  Bumbu Marius  prin care solicită  aprobarea cumpărării  terenului
neproductiv cu suprafaţa de 9300 mp.situat la intrarea în satul Crivina. Primarul
propune  organizarea  unei  licitaţii  pentru  vânzarea  terenului,  cu  condiţia  ca  în
preţul de pornire al licitaţiei să fie cuprinsa şi suma cheltuită de primărie pentru
întabularea  şi  nivelarea  terenului  şi  să  fie  identificat  un  alt  teren  pentru
amenajarea bazei sportive ce se intenţiona a fi amenajată pe terenul ce urmează a
fi vândut. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererile  depuse  de  Munteanu  Vasile  şi  Aghache  Mirela  prin  care  solicită
repartizarea de locuinţe în chirie. 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 consilierilor  care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Breabăn arată că la podul situat în zona casei Buta în urma ploilor se formează
bălţi mari. Primarul arată că se vor lua măsuri pentru nivelarea terenului.

- Dl. Linginari arată că în albia pârâului în zona cuprinsă între podurile de la şcoală
şi cel de la parc a crescut vegetaţia şi sunt aruncate deşeuri. Primarul arată că se
va face o adresă la apele române, proprietarul pârâului pentru tăierea vegetaţiei şi
igienizarea zonei.

- Dl. Ungur informează că în zona cantinei fostei  uzine apărarea de mal trebuie
consolidată.  Primarul  arată  că  se  va  solicita  la  Apele  Române  consolidarea
apărărilor de maluri din comună.



- Dl. Călin solicită ca aleea de acces la blocul 19 situată între bloc şi firma Tunad să
fie reparată, având în vedere că au rămas gropi în urma executării lucrărilor de
reparaţie a canalizării.    

      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 
                   Florea Doina                                                              Secretar

                           Fuior Mărioara
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