
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 12 noiembrie  2018

              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 prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2018

2.  Proiect de hotărâre privind acordarea a câte unui ajutor financiar de urgenţă pentru
două familii  din Comuna Nădrag care  se  află  în  situaţie  de necesitate  cauzată  de
incendiu.

3. Diverse
             Primarul propune modificarea ordinii de zi prin scoaterea de pe ordinea de zi a
punctului nr. 1 (Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2018) şi renumerotarea punctului 2 ca
punctul 1. De asemenea  la punctual 2 va fi introdus un Proiect de hotărâre privind achiziţia
directă de materiale şi echipamente pentru stingerea incendiilor, pentru dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Nădrag, introducerea ca punct 3 a Proiectului
de hotărâre  privind stabilirea compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la
intervenţii  specifice  de  către  membrii  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenta  al
Comunei Nădrag, iar punctul Diverse va deveni punctul nr. 4 al ordinii de zi. Preşedintele de
şedinţă  supune la  vot aprobarea modificării  ordinii  de zi.  Se aprobă cu 11 voturi  pentru.
Preşedintele de şedinţă 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  acordarea a câte unui ajutor financiar de urgenţă pentru două familii  din Comuna
Nădrag care se află în situaţie de necesitate cauzată de  incendiu.)  prin citirea proiectului de
hotărâre.  Nefiind   discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  achiziţia  directă  de  materiale  şi  echipamente  pentru  stingerea  incendiilor,  pentru
dotarea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei  Nădrag)  prin  citirea
proiectului de hotărâre.  Nefiind  discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  stabilirea compensaţiei  în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii
specifice  de  către  membrii  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenta  al  Comunei
Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind  discuţii, preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse).
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
          -Referatul depus de compartimentul de impozite-taxe din cadrul primăriei prin care se
solicită radierea din evidenţe a debitelor consemnate la persoanele decedate, debite devenite
insolvabile. Primarul informează că este vorba doar despre debitele la taxele de închiriere a



locuinţelor,  taxele  de  furnizare  a  utilităţilor  publice  şi  amenzi,  iar  impozitele  pe  caldiri,
terenuri şi mijloace auto nu pot fi şterse. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari).
            - Cererea d-lui. Jujonescu Paul prin care solicită închirierea unui teren din faţa
şopronului său în vederea parcării autoturismului propriu. Preşedintele de şedinţă informează
că în urma verificărilor efectuate de inginerul cu urbanismul din primărie a reieşit că terenul
respectiv  este  cuprins  în  proiectul  de  modernizare  a  trotuarelor  şi  parcărilor  din comuna
Nădrag, proiect aflat în stadiu de execuţie. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11
voturi contra. 
            - Cererea d-nei. Popescu Ana prin care arată că renunţă la suprafaţa de 16,5 mp din
cei 30 mp ai şopronului pe care îl are închiriat de la primărie, urmând ca suprafaţa să fie
atribuită  d-lui  Hladi  Lică.  Primarul  propune  amânarea  discutării  cererii  pentr  o  şedinţă
ulterioară  urmând  ca  inginerul  cu  urbanismul  să  verifice  starea  de  fapt.  Propunerea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
           - Cererea d-lui. Cioabă Gheorghe prin care solicită închirierea şopronului din zona
blocului 19, ce a fost folosit de d-na. Moldovan Domnica. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11voturi pentru.    
           -  Cererea d-lui. Băban Lazăr prin care solicită închirierea locuinţei proprietatea
primăriei, situate la adresa str. Turnătoriei bl.7 ap. 11 ce a fost utilizată de defuncta Oprescu
Aurica,  arătând că în schimb renunţă la  camera  pe care o are închiriată  tot  în  acel  bloc.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.    
           -  Cererea d-nei. Farcas Baby, persoană a cărei familie este formată din 8 persoane,
prin care solicită includerea in apartamentul proprietate a primăriei, închiriat de ea situat la
adresa str. Turnătoriei bl.7, ap. 12, a locuinţei formată din o camera lipită de acest apartament
la care a renunţat fostul chiriaş Băban Lazăr. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.          
               Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.
             -Dl. Ungur solicită să fie montate lămpi de iluminat stradal pe strada Aleea Teiului pe
porţiunea dintre blocul 17 şi podul de la şcoală. Primarul răspunde că vor fi instalaţi stâlpi cu
lămpi. 

   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


	Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii specifice de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.

