PROCES VERBAL
încheiat azi 06 martie 2009
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai consiliului local : Biriescu Ioan, Dobra
Lucia, Jurconi Ioana, Juşca Petru, Jurj Remus, Linginari Puiu, Lăzărescu Marinică, Meglei Gheorghe, Stoian
Zaharia, Ungur Vasile
dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Biriescu Ioan. 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. Biriescu Ioan, preşedinte 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2009.
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar Pentru situaţii de Urgenţă al comunei
Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind premierea câştigătorilor concursului „Cea mai frumos împodobită casă”
desfăşurat în comuna Nădrag cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2008.
4. Proiect de hotărâre privind casarea cazanului şi a instalaţiei de încălzire înlocuite de la Grupul
Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din inventarul
Primăriei comunei Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind amenajarea încăperilor Grădiniţei cu Program Redus din ………
localitatea Nădrag în vederea transformării acesteia în grădiniţă cu program prelungit.
7 Proiect de hotărâre privind închiderea deponeului de deşeuri menajere din comuna Nădrag.
8 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru instrumentarea
proiectului : „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice ale Primăriei Nădrag”
9 Diverse.
Preşedintele supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag
pentru anul 2009) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Nefiind 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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
reorganizarea Serviciului Voluntar Pentru situaţii de Urgenţă al comunei Nădrag.) prin citirea proiectului de
hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Dl. Linginari propune ca membrii din cadrul SVSU să fie retribuiţi cu 10 lei/oră în caz de intervenţie
şi cu 4 lei/oră în cadrul activităţilor de pregătire şi antrenament organizate.
Dl. Meglei arată că el consideră că bugetul local nu are resurse pentru plata acestor stimulente.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu
propunerea d-lui. Linginari. Proiectul 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
premierea câştigătorilor concursului „Cea mai frumos împodobită casă” desfăşurat în comuna Nădrag cu
prilejul sărbătorilor de iarnă 2008) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Nefiind 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 casarea
cazanului şi a instalaţiei de încălzire înlocuite de la Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag ) prin citirea
proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
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Dl. Linginari propune ca din comisia de casare şi predare a fierului vechi la centre de colectare să
facă parte şi un consilier din cadrul Consiliului Local.
Dl. Biriescu arată că nu este necesară prezenţa în comisie a unui consilier, considerând că se poate
acorda încredere personalului de la grupul şcolar care va fi numit în comisie, fără a fi necesară o supervizare.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu
propunerea d-lui Linginari. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru şi 2 contra ( Biriescu şi
Meglei ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din inventarul Primăriei comunei Nădrag) prin
citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Nefiind 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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
amenajarea încăperilor Grădiniţei cu Program Redus din localitatea Nădrag în vederea transformării acesteia
în grădiniţă cu program prelungit) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Nefiind 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 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
închiderea deponeului de deşeuri menajere din comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Nefiind 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 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind acordul
Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru instrumentarea proiectului : „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice ale Primăriei Nădrag”) prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect .
Nefiind 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 9 al ordinii de zi – Diverse şi prezintă următoarele
cereri sau adrese:
- cererea d-lui Lăzărescu Nicolae, care este de faţă şi care îşi prezintă personal cererea, prin care
solicită repartizarea unei locuinţe, având în vedere că locuinţa proprietate personală pe care o
deţine este sechestrată prin hotărâre judecătorească şi ca atare va fi evacuat din ea, caz în care nu
va avea unde locui. Primarul propune ca discutarea cererii să fie amânată până la pronunţarea
unei hotărâri judecătoreşti definitive privind evacuarea din locuinţă a petentului. Preşedintele de
şedinţă supune la vot propunerea primarului. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Dombi Geanina, care este de faţă şi care îşi prezintă personal cererea, prin care
solicită repartizarea unei locuinţe având în vedere că urmează să divorţeze de soţul ei şi acesta
intenţionează să o scoată din locuinţă împreună cu fiica ei provenită dintr-o relaţie anterioară.
Primarul propune ca discutarea cererii să fie amânată până la pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti definitive privind divorţul şi folosinţa locuinţei, până atunci cererea urmând a fi
inclusă pe lista de priorităţi. Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea primarului.
Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Adresa din partea SPGC al Primăriei Nădrag prin care Consiliul Local este informat că locuinţa
din str. Turnătoriei bl. 7 ap. 5 este disponibilă şi poate fi repartizată pentru închiriere.
- Cererea d-nei Jujonescu Constanţa pentru a fi angajată ca asistent personal pentru persoana cu
handicap grav Stirbu George. Cerera este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Iuşan Cristina Marinela pentru a fi angajată ca asistent personal pentru persoana cu
handicap grav Murgoi Alexandru. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui Ionesi Gheorghe prin care solicită aprobare pentru cumpărarea locuinţei pe care o
deţine cu chirie, situată pe str. Şcolii nr.20. Primarul propune amânarea discutării cererii până la
obţinerea avizelor privind amenajarea de locuinţe sociale în fostul internat al Grupului Şcolar,
având în vedere că se intenţionează demolarea coloniei din strada Şcolii 20, care este alcătuită
din locuinţe insalubre ce nu mai corespund normelor legale în domeniu, urmând ca locatarilor
din acea colonie să li se repartizeze locuinţe din cele amenajate în fostul internat. Propunerea
primarului este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-nei Popa Tatiana prin care solicită aprobare pentru cumpărarea locuinţei pe care o
deţine cu chirie, situată pe str. Şcolii nr.20. Primarul propune amânarea discutării cererii până la
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obţinerea avizelor privind amenajarea de locuinţe sociale în fostul internat al Grupului Şcolar,
având în vedere că se intenţionează demolarea coloniei din strada Şcolii 20, care este alcătuită
din locuinţe insalubre ce nu mai corespund normelor legale în domeniu, urmând ca locatarilor
din acea colonie să li se repartizeze locuinţe din cele amenajate în fostul internat. Propunerea
primarului este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui Manciu Alimpe, prin care solicită scutirea de la plată pentru cantitatea de 54 mc.
de apă potabilă, care reprezintă pierderi în urma îngheţării şi spargerii conductei în cursul lunii
ianuarie 2009. Preşedintele de şedinţă supune cererea la vot. Cererea este respinsă cu 8 voturi
contra şi 2 voturi pentru ( Meglei şi Jurj )
- Cererea d-nei Obeadă Monica prin care solicită recalcularea debitului pe care-l datorează firma
sa pentru serviciul de salubritate, având în vedere că nu are decât 0,5 mc deşeuri/ lună ( fiindcă
ea predă la reciclare multe deşeuri) în timp ce pe factura emisă de SPGC este trecută o cantitate
de deşeuri mult mai mare. Preşedintele de şedinţă supune cererea la vot. Cererea este respinsă cu
10 voturi contra.
- Cererea d-nei Rista Zamfira, asociat unic al SC Baza de Agrement R&M SRL, prin care solicită
aprobarea orarului de funcţionare pentru punctul de lucru de pe str. Metalurgiştilor nr.14 după
cum urmează: luni-joi 1800 – 2400 , vineri-duminică şi sărbători legale 18 00- 0200 . Preşedintele de
şedinţă supune cererea la vot. Cererea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Lazăr Dumitru prin care solicită aprobare pentru închirierea unui spaţiu pentru
parcarea maşinii în zona blocului 21. Preşedintele de şedinţă supune cererea la vot. Cererea este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- cererile d-lor Gyapjas Adrian Carol, Morariu Sergiu-David, Murariu Ioan, Gyapyas Florin –
Ciprian, Dulai Ilie Mirel şi a d-nei Uliu Valentina pentru repartizarea a câte unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de priorităţi. Propunerea
preşedintelui de şedinţă este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererile SC Trust Construcţii Radlinger SRL prin care solicită:
a) avizul pentru derularea activităţii de explorare a andezitului industrial şi de construcţii în
perimetrul Valea Nădrag .
b) acceptul pentru accesul echipelor de explorare .
Primarul propune amânarea discutării cererilor pentru o şedinţă ulterioară, dată până la care
consilierii vor consulta populaţia cu privire la această problemă. Preşedintele de şedinţă
supune la vot propunerea primarului. Propunerea este aprobată cu 10 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 Ioan

Secretar
Fuior Marioara
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