PROCES - VERBAL
Încheiat azi 06 decembrie 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 este nevoie să fie ales un preşedinte de şedinţă
pentru următoarele 3 luni. Dl viceprimar propune presedinte de sedinta pe dl Biriescu Lazăr,
propunere votată cu unaninitate de voturi.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3
luni este dl Biriescu Lazăr
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag, aprobarea
Caietului de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei
Nădrag şi aprobarea Contractului de furnizare/prestare al Serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag .
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 100 buc. stâlpi metalici pentru reţeaua
de iluminat public a comunei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de ornamente luminoase pentru
pavoazarea festivă a comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă .
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de pavele pentru pavaj în vederea
amenajării de trotuare şi reparării trotuarelor şi aleilor deteriorate din Comuna
Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de cherestea pentru înlocuirea şicanelor
de la priza de captare a apei de la staţia de tratare a apei potabile a comunei
Nădrag.
7. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 7 a unui
Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru construirea
imobilului „Bloc locuinţe P+4E+M” situat în com Nădrag str. Şcolii nr.20, pe parcela de
teren intravilan înscrisă în CF 400065 Nădrag, nr. cadastral 400065, cu suprafaţa de 1.056
mp. Punctul Diverse va fi punctul nr.8.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu
11 voturi. 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2017) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul arată că a fost solicitată de
conducerea liceului dotarea acestuia cu un autoturism, sumă care a fost prevăzută în această
rectificare. D-na Andrei arată că este necesar un autoturism pentru liceu, întrucât deplasările
în interes de serviciu se fac cu autoturismul proprietate al directorului. Nefiind alte 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 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de alimentare
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cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag, aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag şi aprobarea Contractului de furnizare/
prestare al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag) 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 achiziţionarea a 100 buc. stâlpi metalici pentru reţeaua de iluminat public a comunei
Nădrag) 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 achiziţionarea de ornamente luminoase pentru pavoazarea festivă a
comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă ) prin citirea proiectului de hotarare. 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 5 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea de pavele pentru pavaj în vederea amenajării de trotuare şi
reparării trotuarelor şi aleilor deteriorate din Comuna Nădrag. ) prin citirea proiectului de
hotarare. 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 ( Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea de cherestea pentru înlocuirea şicanelor de la priza de
captare a apei de la staţia de tratare a apei potabile a comunei Nădrag) prin citirea proiectului
de hotarare. 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 7 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru construirea imobilului
„Bloc locuinţe P+4E+M” situat în com Nădrag str. Şcolii nr.20, pe parcela de teren intravilan
înscrisă în CF 400065 Nădrag, nr. cadastral 400065, cu suprafaţa de 1.056 mp) prin citirea
proiectului de hotarare. 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 8 al ordinii de zi – Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Cererea d-nei Molnar Voica prin care solicită materiale şi forţă de muncă din partea
primăriei pentru construirea unei băi la locuinţa pe care o deţine în chirie, şi racordarea la
reţeaua de apă a comunei. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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 Lazăr

Secretar
Fuior Mărioara
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