PROCES VERBAL
încheiat azi 27 octombrie 2009

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag: Dobra Lucia, Jurconi Ioana, Jurj Remus, Juşca Petru, Lăzărescu Marinică,
Linginari Puiu Ioan, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Stoian Zaharia, Ungur Vasile.
Dl. consilier Biriescu Ioan absentează motivat, fiind internat în spital.
Dl. Stoian propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Linginari Puiu. Propunerea este
supusă la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal
este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Dl. Linginari Puiu, 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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2010 .
2. Proiect de hotărâre privind transferul imobilelor – terenuri şi clădiri –aferente Taberei
Nădrag din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al comunei
Nădrag .
3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Primăria Nădrag şi
Asociaţia Sportivă „Padeşul” Nădrag .
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a 10 corturi şi a unei cabane din lemn
destinate organizării de evenimente culturale în comuna Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de calendare, felicitări şi ornamente
luminoase.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de cadouri ce vor fi distribuite
locuitorilor comunei Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2009.
7. Diverse.
Primarul propune scoaterea de pe ordinea de zi, pentru reformulare şi prezentare într-o
altă şedinţă, a punctului 1 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nădrag pentru
anul 2010 şi renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind transferul imobilelor – terenuri şi clădiri –aferente Taberei Nădrag din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al
statului şi administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari
întreabă dacă în cazul preluării în administrare există fonduri pentru păstrarea personalului
angajat. Dl. Ungur arată că tabăra va aduce profit de-a lungul timpului. Dl. Meglei este de
părere că ar fi mai bună varianta de asociere cu Direcţia Judeţeană de Tineret întrucât probabil
aceştia ar avea fonduri pentru investit în asociere. Dl. primar răspunde că este puţin probabil
ca Direcţia de Tineret să contribuie cu fonduri, având în vedere faptul că de mai mulţi ani nu
au mai investit nici un ban în tabără, din această cauză aceasta ajungând în starea actuală de

degradare. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care
prevede preluarea în administrare a taberei. Proiectul este adoptat cu 8 voturi pentru şi 2
abţineri ( Linginari şi Stoian ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind încheierea unui parteneriat între Primăria Nădrag şi Asociaţia Sportivă „Padeşul”
Nădrag ) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Viceprimarul cere
ca în proiectul de hotărâre să se prevadă şi asigurarea de către consiliul local a unei
supraalimentaţii a sportivilor la efort ( apă minerală, suc, lămâi etc.) Nemaifiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat. Proiectul de hotărâre
este adoptat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă a 10 corturi şi a unei cabane din lemn destinate organizării de
evenimente culturale în comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari
întreabă care este destinaţia acestor corturi şi cum arată ele. Primarul arată că este vorba de
nişte corturi similare cu cele de grădină, închise pe trei părţi, în care micii meseriaşi,
meşteşugarii precum şi artiştii populari locali vor putea expune spre vânzare creaţiile lor, cu
ocazia diverselor sărbători tradiţionale din comună, primul prilej cu care vor fi utilizate fiind
cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2009. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă de calendare, felicitări şi ornamente luminoase) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de
şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul propune să nu se mai
achiziţioneze felicitări ci să se achiziţioneze doar 1300 buc. calendare şi ornamente
luminoase în valoare de maxim 5000 lei. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre modificat conform propunerii primarului. Proiectul de hotărâre
modificat este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă de cadouri ce vor fi distribuite locuitorilor comunei Nădrag , cu
prilejul
Crăciunului 2009.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui
proiect. Dl. Linginari cere ca pachetele oferite cadou să cuprindă obligatoriu câte un kilogram
de zahăr, ulei şi făină pe lângă alte produse. Primarul arată că pachetele vor conţine şi
alimentele cerute de dl. Linginari. Dl. Ungur întreabă câte pachete vor fi distribuite. Primarul
propune ca în proiectul de hotărâre să se specifice că vor fi achiziţionate un număr de 1500 de
pachete cu valoarea maximă de 25.000 lei. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- cererea d-lui. Crăciun Petru prin care solicită să i se repartizeze locuinţa de pe
Aleea Bradului nr. 21 care este la ora actuală neocupată. Primarul arată că locuinţa
respectivă a fost repartizată de peste doi ani d-lui. Oargă Florin care, se pare că,
încă nu a ocupat-o efectiv. Primarul propune să se verifice dacă dl. Oargă locuieşte
sau nu în locuinţă, şi în cazul în care nu locuieşte să i se rezilieze contractul de
închiriere iar locuinţa să fie repartizată d-lui. Crăciun Petru cu condiţia ca acesta să
se mute până la sfârşitul lunii. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru şi 1 abţinere ( Minea ). Primarul arată că există o situaţie similară la
apartamentul nr. 28 din blocul 23, apartament repartizat d-lui. Lăbonţu în anul 2006
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şi pe care se pare că acesta nu-l locuieşte. Primarul propune să se verifice dacă dl.
Lăbonţu locuieşte sau nu în locuinţă, şi în cazul în care nu locuieşte să i se rezilieze
contractul de închiriere iar locuinţa să fie repartizată d-lui Paşca Florin, cu condiţia
ca acesta să se mute până la sfârşitul lunii. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari).
Cererea d-lui. Gligor Cornel, persoană cu handicap grav, prin care solicită
angajarea ca asistent personal a d-nei Temu Raşela. Cererea este aprobată cu 10
voturi pentru.
Cererea d-lui. Dingă Doru prin care solicită să fie angajat asistent personal pentru
persoana cu handicap grav Gherga Aurel. Cererea este aprobată cu 10 voturi
pentru.
Cererea d-lui. Preda Cristian Florin prin care solicită demolarea şopronului situat în
vecinătatea blocului nr. 20, şopron din cauza căruia are umiditate şi igrasie în
apartament. Primarul arată că inspectorul cu probleme de urbanism a verificat
situaţia şi există 2 şoproane care sunt construite adiacent blocului, aparţinând d-lor.
Grecu George şi Călin Cristian. Primarul propune ca deţinătorii şoproanelor să fie
somaţi să desfiinţeze şoproanele până la data de 31.03.2010. propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
Cererea d-nei. Dobre Sonia Doina, prin care solicită să i se încaseze chiria pentru
un spaţiu cu dimensiunile de 2 x 1,60 m situat între blocurile 19 şi 20, pe care are
amplasat un şopron de lemne. Primarul propune să i se încheie contract de
închiriere a terenului începând cu data de 01.01.2009.
Cererea d-lui. Toma Sorin, prin care solicită să i se închirieze un teren în
vecinătatea blocului 20 pentru a putea să-şi construiască un şopron de lemne.
Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, în vederea
deplasării inspectorului cu urbanismul pe teren pentru identificarea terenului.
Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
Cererea d-nei Popa Mariana prin care solicită cumpărarea unui teren de pe strada
Bretoane situat după grădina mamei sale. Preşedintele de şedinţă propune amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, până când inspectorul cu probleme de
urbanism va identifica terenul şi proprietarul. Propunerea este aprobată cu 10 voturi
pentru.
Cererea d-lui. Paşca Eugen prin care solicită concesionarea terenului în suprafaţă
de 420 mp pe care-l are închiriat de la Primărie şi pe care-l foloseşte în prezent.
Primarul propune aprobarea promovării într-o şedinţă ulterioară a unui proiect de
hotărâre privind dezmembrarea terenului respectiv. Propunerea este aprobată cu 10
voturi pentru.
Cererea d-nei Biszak Rozalia Elisabeta care solicită un ajutor bănesc de urgenţă
pentru tratamentul medical al fiicei sale Golîmbu Gabriela Elena, bolnavă psihic,
pe care o are în îngrijire. Primarul propune acordarea unui ajutor de 1000 lei.
Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă arată că la şedinţa din data de 29.09.2009 a fost amânată,
pentru identificarea exactă a situaţiei, cererea d-lui. Târnovan Petru prin care
solicită cumpărarea unui teren în suprafaţă de 1584 mp pe care-l deţine în folosinţă
veşnică sau atribuirea gratuită a terenului conform Legii 112/1995 şi 18/1991.
Primarul arată că terenul nu poate fi atribuit gratuit, nefăcând obiectul legilor
invocate de petent şi ca atare propune aprobarea promovării într-o şedinţă
ulterioară a unui proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a
terenului respectiv. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru
şi 1 abţinere ( Meglei )

În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
eventuale probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Stoian arată că la blocul nr. 7 sunt necesare mai multe europubele pentru
depozitarea resturilor menajere.
- dl. Linginari arată că la blocul 9 există o pubelă metalică pentru depozitarea
gunoiului, din care gunoiul se goleşte dificil şi solicită înlocuirea ei cu europubele.
- dl. Meglei solicită repararea stelei luminoase de pe strada Izvodea. Primarul arată
că lucrarea este în curs de executare.
- dl. Meglei solicită ca suporturile din sârmă în care se pun saci de gunoi în parc să
fie fixate cumva în sol pentru că în mod frecvent sunt răsturnate.
- Preşedintele de şedinţă mulţumeşte d-lui. consilier Stoian pentru activitatea de
curăţenie în cimitir.
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
Linginari Puiu
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