PROCES - VERBAL
Încheiat azi 15 decembrie 2014
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. Stoian
Zaharia.
Dl. Stoian, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării unor străzi din comuna Nădrag.
3. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi . 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 2014) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. 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 aprobarea reabilitării unor străzi 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 este adoptat cu 11 voturi pentru
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Cererea d-nei Popescu Luminiţa, persoană cu handicap cu grave probleme
medicale, venituri reduse, văduvă, mamă a doi copii minori, care solicită un ajutor
financiar necesar efectuării unor investigaţii şi tratamente medicale. Primarul
propune acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1000 lei. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei Varga Valeria Maria prin care solicită aprobare pentru un şopron
pentru lemne în zona blocului 7. Primarul propune amânarea cererii pentru o
şedinţă ulterioară urmând a se verifica la faţa locului existenţa terenului necesar.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei Furdui Maria prin care solicită să se repare uliţa din satul Crivina pe
care locuieşte. Primarul arată că urmează să fie reparate străzile ce nu au fost
modernizate prin proiectul cu finanţare europeană.
- Cererea d-lui Nicolcescu Dan, arendaş asupra unei suprafeţe de 100 ha de păşune
aparţinând comunei Nădrag, prin care solicită micşorarea taxei de arendare
prevăzută în contract, având în vedere că datorită aşezării geografice şi a climei
din zonă, perioada de păşunat este de doar 4 luni şi jumătate pe an. Primarul

propune ca taxa de arendare să fie de 200 lei/ha/an. Propunerea este supusă la vot
şi este aprobată cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri ( Minea şi Linginari ).
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
primarul informează consiliul local că începând cu data de 15.12.2014 se află în
concediul legal de odihnă pentru anul 2014.
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.
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