
PROCES VERBAL
încheiat azi 27 noiembrie 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. Lăzărescu 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  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2009.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor impozite şi taxe locale.
3. Proiect  de hotărâre  privind evaluarea  în  vederea vânzării  a unui  teren din comuna

Nădrag.
4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  întocmirii  documentaţiei  în  vederea

dezmembrării unui teren intravilan din comuna Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unei bariere automate.
6. Diverse.

            Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu  10 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 2009) 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 10 voturi
pentru. 
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  modificarea  unor  impozite  şi  taxe  locale)  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 completat. Proiectul de hotărâre
este adoptat cu 9  voturi pentru şi 1 abţinere ( Meglei).  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren din comuna Nădrag) prin citirea proiectului
de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Viceprimarul arată
că raportul de evaluare, ce se va întocmi de către un evaluator autorizat şi preţul propus va fi
supus  aprobării  consiliului  local,  iar  contravaloarea  evaluării  va  fi  suportată  de  către
cumpărătorul terenului.  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 aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea dezmembrării unui teren intravilan din
comuna  Nădrag)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.  Dl. Linginari
propune ca după dezmembrare şi concesionarea unei dintre cele două parcele rezultate, să se
asigure accesul proprietarului la cealaltă parcelă rezultată.  Viceprimarul răspunde că se va
cere expertului topometrist şi asigurarea accesului prin lucrarea de dezmembrare. Dl. Meglei
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cere ca cheltuielile cu dezmembrarea să fie cuprinse în valoarea redevenţei pe care o va plăti
persoana ce va concesiona terenul.  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 a unei bariere automate) prin citirea proiectului de hotărâre şi a
referatului  compartimentului  de  specialitate.  Preşedintele  de  şedinţă  solicită  discuţii  pe
marginea acestui proiect. Dl. Meglei întreabă care este modul de deschidere şi închidere a
barierei şi propune achiziţionarea unei bariere cu buton. Viceprimarul propune achiziţionarea
unei bariere cu senzor care să asigure deschiderea şi închiderea automată.
Se supune la vot propunerea d-lui.  Meglei. Propunerea este respinsă cu 1 vot pentru şi 9
voturi contra. 
Se supune la vot propunerea viceprimarului. Propunerea este aprobată cu 8 voturi pentru şi 2
abţineri.
 Nemaifiind discuţii,  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat
conform propunerii viceprimarului, adică achiziţionarea unei bariere cu senzor. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri ( dl. Meglei, dl. Ungur ).
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea  următoarelor cereri şi adrese:

- adresa  din  partea  Grupului  Şcolar  Traian  Grozăvescu  Nădrag  prin  care  solicită
aprobare  pentru  achiziţionarea  de  materiale  pentru  construirea  unui  şopron  pentru
lemne. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- adresa  din  partea  Grupului  Şcolar  Traian  Grozăvescu  Nădrag  prin  care  solicită
aprobarea  majorării  cuantumului  burselor  de  diferite  categorii.  Dl  Ungur  propune
amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă  ulterioară,  urmând  ca  la  acea  şedinţă
contabilul  grupului  şcolar  să  prezinte  un referat  privind sumele  necesare  majorării
burselor.  Propunerea  d-lui.  Ungur este  supusă la  vot  şi  este  aprobată cu 10 voturi
pentru.  

- adresa  din  partea  Grupului  Şcolar  Traian  Grozăvescu  Nădrag  prin  care  solicită
asigurarea unor sume de bani necesare unor cheltuieli materiale şi plăţii unor facturi de
utilităţi. Dl. Linginari propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
în care contabilul primăriei va prezenta posibilitatea acoperirii acestor sume solicitate.
Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru. Dl. Linginari propune totodată ca pentru
asigurarea  fondurilor  solicitate,  Grupul  Şcolar  să ia  toate  măsurile  necesare  pentru
încasarea contravalorii fierului vechi rezultat din casările efectuate de grupul şcolar,
fier vechi predat la o firmă de colectare autorizată şi care nici la ora actuală nu a fost
plătit. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererile  nr.  3659/  02.11  2009  şi  nr.  3925/26.11.2009  ale  d-nei  Mironică  Dariana
Valentina prin care solicită ajutor financiar deoarece în urma decesului soţului a rămas
cu  doi  copii  minori  şi  fără  nicio  sursă  de  venit.  Secretara  arată  că  este  necesară
efectuarea unei anchete sociale. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării
cererii pentru o şedinţă ulterioară în vederea efectuării anchetei sociale. Propunerea
este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-nei Farcaş Magdalena prin care solicită aprobare pentru construirea unui
şopron. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară, urmând ca  cererea să fie repartizată inginerului cu probleme de urbanism
pentru identificarea terenului necesar. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea  d-lui.  Toma Sorin  prin  care  solicită  închirierea  unui  teren  necesar  pentru
construirea unui şopron. Preşedintele de şedinţă arată că în urma verificărilor de pe
teren s-a stabilit că terenul identificat de dl. Toma prin schiţa din cererea sa nu este
liber  de construcţii.   Ca atare  propune amânarea discutării  cererii  pentru o şedinţă

2



ulterioară, urmând a se cere petentului să identifice un alt amplasament. Propunerea
este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea d-nei Rista Zamfira, asociat unic al SC Baza Agrement R&M SRL prin care
solicită aprobarea programului de funcţionare al punctului de lucru nr. 2, după cum
urmează: în zilele de luni-joi între orele 1000 – 2400;  în zilele de vineri,  sâmbătă şi
sărbători legale între orele 1000 – 0600; în zilele de duminică între orele 1000 - 2400 .
Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie aprobată şi să se comunice firmei că
are  obligativitatea  de  a  efectua  curăţenia  în  jurul  localului  după  terminarea
programului. Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru. Dl. Meglei nu a votat din
motive de incompatibilitate.

- Cererea d-lui Lăzărescu Nicolae prin care solicită repartizarea locuinţei de pe strada
Cornet,  fosta  locuinţă  a  fam Novăcescu.  Preşedintele  de  şedinţă  arată  că  în  urma
verificărilor s-a constatat că respectiva locuinţă nu este liberă. Cererea este supusă la
vot şi este respinsă cu 10 voturi contra.

- Cererea d-lui. Şerban Petrică prin care solicită cumpărarea terenului cu suprafaţa de
300  mp.  pe  care-l  deţine  în  calitate  de  chiriaş.  Preşedintele  de  şedinţă  propune
demararea procedurilor legale privind dezmembrarea şi evaluarea terenului în vederea
vânzării. Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( dl. Meglei ) 

- Cererea d-nei Gyapyaş Brigitta prin care solicită aprobare pentru renovarea şopronului
pentru lemne aferent locuinţei pe care o deţine în calitate de chiriaş. Cedrerea este
aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui Farcaş Francisc prin care solicită scăderea din valoarea chiriei datorate
pentru locuinţa deţinută în calitate de chiriaş, a contravalorii materialelor cumpărate de
el  în  vederea  unor lucrări  de reparare a  locuinţei.  Preşedintele  de şedinţă  arată  că
inginerul cu probleme de urbanism nu a putut verifica lucrările executate, deoarece
petentul este plecat din ţară şi ca atare propune amânarea discutării cererii pentru o
şedinţă ulterioară când se vor putea face verificările necesare. 

- Cererea  d-lui  Sabău  Manuel  solicită  unele  materiale  necesare  pentru  repararea
locuinţei care i-a fost repartizată recent de către consiliul local, locuinţă ce este într-o
stare avansată de degradare. Viceprimarul propune repartizarea a 6 saci ciment, 5 kg.
Cuie, 3 saci var şi 5 foi de tablă. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.  

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
eventuale probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Ungur arată că ar trebuie reluate demersurile în vederea determinării locatarilor de
la  blocuri  să înfiinţeze  asociaţii  de locatari.  De asemenea informează  că pe strada
Izvodea sunt necesare 2 canale pentru colectarea apelor pluviale.  

- dl. Ungur arată că ar dori să ştie ce s-a întâmplat cu fanfara care urma să se înfiinţeze
în comuna Nădrag.

- dl. Meglei arată că trebuie finalizat zidul de sprijin situat visavis de piaţa din centru.
- dl. Linginari arată că la dispensarul uman de pe strada Padeş este nevoie de lemne de

foc şi de un dulap.    
        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                                         Secretar

                           Fuior Mărioara 
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