
.PROCES VERBAL
încheiat azi 12 februarie 2010

Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag. 
            La lucrările şedinţei, dintre cei 11 membri ai consiliului local sunt prezenţi următorii
10: Biriescu Ioan, Dobra Lucia,  Jurconi Ioana, Jurj Remus, Lăzărescu Marinică, Linginari
Puiu Ioan, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Stoian Zaharia, Ungur Vasile.
            Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na Jurconi Ioana. 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.

D-na  Jurconi  Ioana,  preşedinte  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  convocată  de
îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie a unui teren intravilan în
suprafaţă de 625 mp situat în Nădrag str. Liniştei,  înscris în CF 400010 Nădrag, nr.
top. 1/79/2, proprietate privată a Comunei Nădrag  

2. 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 aprobarea vânzării prin licitaţie a unui teren intravilan în suprafaţă de 625 mp situat în
Nădrag str.  Liniştei,   înscris  în  CF 400010 Nădrag,  nr.  top.  1/79/2,  proprietate  privată  a
Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre.          
            Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Linginari arată
că mai există 2 terenuri pentru care sunt formulate mai multe cereri de cumpărare şi anume
terenul  de  pe  str.  Liniştei  lângă  casa  Bobîlcă  şi  terenul  de  pe  strada  Nucilor  lângă  casa
Daminescu. Consilierul juridic informează că înainte de a se aproba vânzarea este necesară
dezmembrarea parcelelor  respective din parcelele  mai  mari  din care fac parte.  Nemaifiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu
10 voturi pentru. 
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 2 al ordinii de zi – Diverse, prin
prezentarea  următoarelor cereri şi adrese:

- Cererea d-nei.  Luminosu Lucia de a i  se aproba angajarea ca asistent personal al
persoanei cu handicap grav Murgoi Alexandru Florin. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea SC Paleative SRL Nădrag formulată prin asociat unic Moldovan Petru Dorel
de a cumpăra  terenul  în suprafaţă  de 280 mp.,  proprietate  a  primăriei  Nădrag pe
care-l deţine în concesiune.  Primarul  arată că întrucât dl.  Moldovan nu a edificat
nicio construcţie permanentă pe acel teren, acesta nu-i poate fi vâdut direct ci trebuie
scos  la  vânzare  prin  licitaţie.  Preşedintele  de  şedinţă  propune ca  în  răspunsul  la
solicitare să se prevadă că terenul poate fi vândut doar prin licitaţie şi doar în cazul în
care acesta renunţă la contractul de concesiune. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru. 

- Cererea  d-nei  Lăbonţu  Cerasela  pentru  repartizarea  unei  locuinţe.  Preşedintele  de
şedinţă propune ca cererea să fie trecută pe lista de priorităţi. Propunerea este aprobată
cu 10 voturi pentru.         

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



     -     Primarul informează consiliul local că în urma intenţiei primăriei de a implementa un
proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, privind producerea de energie electrică
prin amplasarea unor microhidrocentrale pe raza comunei, a invitat un consultant în domeniu
care va prezenta consiliului local o variantă scurtă de studiu de prefezabilitate referitoare la
acest  proiect.  Ca atare  invită  membri  consiliului  local   ca  după încheierea  şedinţei  să  se
deplaseze  împreună  la  grupul  şcolar  unde  există  baza  tehnică  necesară(  calculatoare,
videoproiectoare etc.) şi unde consultantul va prezenta varianta de studiu de prefezabilitate. 
        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 
                       Jurconi Ioana                                         Secretar

                           Fuior Mărioara 


