
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 noiembrie  2013

              
              Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările şedinţei  sunt prezenţi  toţi  cei 11 membri ai  Consiliului  Local al
comunei Nădrag.  
              Secretarul comunei  Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretara comunei  Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Călin Florea.  

  Dl. Călin, 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 2013.

2. Proiect de hotărâre privind capturarea şi transportarea în adăposturile serviciilor 
specializate, a câinilor fără stăpân de pe raza comunei Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea montării de pavele pentru amenajarea unui
trotuar pe Aleea Teiului în zona blocurilor 17-22 .

4. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea contractului de furnizare de calendare
pentru anul 2014, cu imagini din comuna Nădrag.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite
copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul  Crăciunului 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia
revelionului 2013-2014.

7. Diverse  
              Se 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  rectificarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag,  pentru anul 2013.) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  capturarea  şi  transportarea  în  adăposturile  serviciilor  specializate,  a
câinilor fără stăpân de pe raza comunei 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 (Proiect de
hotărâre privind aprobarea montării de pavele pentru amenajarea unui trotuar pe Aleea
Teiului  în  zona blocurilor  17-22.)  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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2014,
cu  imagini  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 5 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite copiilor din comuna



Nădrag , cu prilejul  Crăciunului 2013) 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 6 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului 2013-
2014) 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 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri: 
              - cererea d-nei. Andraşescu Luminiţa Ana prin care solicită concesionarea
păşunii de pe raza satului Crivina. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o
şedinţă ulterioară, urmând ca până la acea şedinţă să se stabilească cu exactitate suprafaţa
păşunii, situaţia privind numărul de animale din Crivina şi deţinătorii de animale din sat
care utilizează păşunea.
              -  cererea d-lui. Ionesi Gheorghe prin care solicită cumpărarea locuinţei pe care o
deţine în chirie de la Primăria Nădrag. Primarul informează că, colonia din care face parte
locuinţa urmează a fi demolată întrucât locuinţele respective sunt foarte vechi, insalubre şi
nu  mai  corespund  normelor  legale  în  domeniu.  Demolarea  se  va  face  după  finalizarea
blocului de locuinţe care se construieşte în Nădrag, urmând ca locatarilor coloniei să li se
repartizez locuinţe în acel bloc. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi
contra. 
              -  cererea d-lui. Olaru Mihail Remus de a i se închiria un teren în vecinătatea
casei  sale  pentru  construirea  unui  garaj.  Primarul  propune amânarea  discutării  cererii
pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca inspectorul cu urbanismul să se verifice la faţa
locului posibilitatea amplasării garajului, întrucât din cererea depusă de petent în data de
19.11.2013 nu reiese cu exactitate locul solicitat. Propunerea primarului este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 
            - cererile depuse de Ţîţan  Silviu Adrian şi Gyapyos Arpad prin care solicită
repartizarea  de  locuinţe  în  chirie.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  ca  cererile  să  fie
introduse pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.          
              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari solicită ca trotuarul din zona blocului 15 care duce la pasarela din zonă
înălţarea cu 2 trepte pentru a se putea utiliza pasarela. De asemenea solicită repararea
pasarelei.
              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 
                   Călin Florea                                                              Secretar

                           Fuior Mărioara


