
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 13 noiembrie  2017

            Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 11 membri ai Consiliului Local al comunei Nădrag,
Secretarul comunei informează că  preşedinte de sedinta este dl Biriescu Ioan.

            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

Preşedintele 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  aprobarea  angajării  unui  apărător  care  să  reprezinte
interesele UAT Comuna Nădrag, ce are calitatea de pârât în  acţiunea având ca obiect
revendicare  imobiliară,   care  face  obiectul  dosarului  941/832/2017  aflat  pe  rolul
Judecătoriei Făget.

2. Proiect de hotarare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag  pentru anul 2017.

3. Proiect de hotărâre privind privind atribuirea de număr cadastral unui teren intravilan
situat pe Aleea Teiului , cu suprafaţa de 2.900 mp.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în
implementarea proiectului   „Reabilitare  şi modernizare parc în localitatea Nădrag”
finanţat  prin FEADR în cadrul programului LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B –
Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului, prin intermediul Asociaţiei Microregionale
Ţara Făgetului.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de calendare cu imagini din comuna
Nădrag pentru anul 2018.

6. Diverse.
            Preşedintele de şedinţă 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 aprobarea angajării unui apărător care să reprezinte interesele UAT Comuna Nădrag,
ce  are  calitatea  de  pârât  în   acţiunea  având ca  obiect  revendicare  imobiliară,   care  face
obiectul dosarului 941/832/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Făget.) prin citirea proiectului de
hotărâre. Primarul arată că este nevoie de angajarea unui apărător întrucât consilierul juridic
al  primăriei  este  în  concediu  medical,  probabil  pentru  mai  mult  timp.   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 hotarare
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru
anul 2017)  prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind alte 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 privind atribuirea de număr cadastral unui teren intravilan  situat pe Aleea Teiului , cu
suprafaţa de 2.900 mp.) Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre, . Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea  acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în implementarea
proiectului  „Reabilitare şi modernizare parc în localitatea Nădrag” finanţat prin FEADR în
cadrul  programului  LEADER 2014 -  2020 măsura 6/6B – Servicii  de bază şi  reînnoirea
teritoriului,  prin  intermediul  Asociaţiei  Microregionale  Ţara  Făgetului.)  prin  citirea
proiectului de hotarare. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
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            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi(Proiect
de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de calendare cu imagini din comuna Nădrag pentru
anul  2018.)  prin  citirea  proiectului  de hotarare.  Primarul  arată  că  pentru  un  tiraj  de  700
calendare  firma  solicită  13,46  lei/buc,  iar  pentru  1000  calendare  sume de  11,17 lei/buc.
Preţedintele de şedinţă propune achiziţionarea a 1000 buc la preţul de 11,17 lei/bic.  Nefiind
alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu numarul
si pretul propus. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
            - Viceprimarul propune achizitionarea unui motoferăstrău şi a unui motor electric
pentru centrala termica de la blocul 24. Preşedintele de şedinţă propune amanarea discutării
solicitării pentru o şedinţă ulterioară urmând a se promova un proiect de hotărâre. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
             -  Cererea d-lui. Olariu Ioan Dorin prin care solicită închirierea unui teren cu
suprafaţa de 18 mp. pentru construirea unui garaj pe strada Liniştei. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
             - Cererea d-nei Flueraru Ionela prin care solicită repartizarea locuinţei din str.
Tineretului bl.16 sc. B ap. 19 ( fost chiriaş Ionescu ) arătând că va suporta toate cheltuielile
de reparaţie, locuinţa fiind într-o stare avansată de degradare. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
             -  Cererea d-nei Molnar Voica prin care solicită materiale şi forţă de muncă din partea
primăriei pentru a se racorda locuinţa pe care o deţine în chirie, la reţeaua de apă a comunei.
Viceprimarul întreabă cine va suporta branşările la noua reţea de apă a comunei. Primarul
arată că se va proceda la întocmirea unei situaţii privind proprietarii louinţelor ( Statul Român
sau primăria Nădrag) urmând să se stabilească ulterior modalitatea de racordare. 
              - Dl. Ungur propune ca, referitor la cererile de acordare a  ajutorului material pentru
reparaţia locuinţelor proprietate a primăriei deţinute de chiriaşi, să se depună cereri înainte de
demararea lucrărilor,  oportunitatea cererilor să fie analizată  de inginerul cu urbanismul al
primăriei care va stabili cantitatea de materiale. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
             -  Dl.  Ungur informează că acoperişul  de la  piaţa alimentară din centru este
deteriorat .
             - Dl. Biriescu arată că este necesar să se monteze stâlpi e iluminat public în zona de
garare de pe strada Tineretului, zona stadionului.
              - D-na Georgescu arată că şi în zona centrală mai sunt necesari stâlpi de iluminat
public stradal.  
           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 
 Biriescu Ioan                                     Secretar 

Fuior Mărioara
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