
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 11 februarie 2015

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează d-na. Florea Doina 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari
Puiu Ioan. 

  Dl.  Linginari,  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  aprobarea   bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2015.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  anual  de  ocupare  a  funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru
anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în  comuna
Nădrag în anul şcolar 2015 – 2016.

4. Diverse.
             Preşedintele de şedinţă 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   bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
comunei  Nădrag  pentru  anul  2015.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  referatului
compartimentului de specialitate. 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  aprobarea  planului  anual  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2015) prin citirea
proiectului de hotărâre. 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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea reţelei  şcolare ce va funcţiona în  comuna Nădrag în anul
şcolar 2015 – 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. 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 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
              - cererea prezentată de d-na Truşcă Cristina, care este  în sală la lucrările şedinţei
de a i se repartiza un spaţiu de locuit, întrucât mama sa, prezentă şi ea în sală, nu o mai
primeşte  să  locuiască  în  apartamentul  proprietate  a  sa,  motivând  că  fiica  ei  are  un
comportament necorespunzător pentru copiii ai căror mamă este, copii aflaţi în plasament
spre îngrijire la mama d-nei Truşcă. Primarul propune mamei d-nei Truşcă Cristina să o
mai primească în apartamentul său pentru o perioadă de timp, până la ieşirea din perioada
rece, urmând ca între timp să se caute o variantă de locuinţă pentru d-na. Truşcă Cristina.
Mama d-nei.  Truşcă este de acord cu propunerea primarului,  sub rezerva ca la prima
manifestare nepotrivită a d-nei Truşcă să o evacueze din locuinţă. Propunerea primarului
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
              - sesizarea formulată de un număr de 10 persoane domiciliate pe strada
Oţelarilor  prin  care  arată  că  în  urma deszăpezirilor  din  comună pe  stradă  a  rămas  o
cantitate mare de nisip care va înfunda canalele de scurgere a apei şi se va forma mult
praf. Ca atare solicită primăriei să atragă atenţia firmei care execută deszăpezirile să nu



mai utilizeze nisip ci să utilizeze substanţe speciale destinate acestui scop. Primarul arată
că va fi sesizată firma şi concomitent primăria va începe acţiunea de măturare a străzilor
din comună cu utilajul special din dotare.  
               -   oferta promoţională a publicaţiei „Renaşterea Bănăţeană” pentru promovarea
comunei în paginile publicaţiei. Preşedintele de şedinţă apreciază oferta ca având un preţ
prea mare şi supune la vot oferta. Oferta este respinsă cu 10 voturi contra.
               -  cererea d-nei Gaidoş Otelia, persoană cu handicap grav prin care solicită să i
se aprobe indemnizaţia prevăzută de legislaţia în vigoare. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru.
              - cererea d-lui. Maiornik Alexa prin care solicită închirierea unei suprafeţe de
teren necesară amenajării unui şopron pentru lemne, lângă rampa pentru autoturisme din
zona fostei brutării. Preşedintele de şedinţă apreciază că amenajarea şopronului în zona
respectivă nu corespunde cu destinaţia spaţiului respectiv. Cererea este supusă la vot şi
este respinsă cu 10 voturi contra. 
             - cererea d-lui Pop Ştefan, persoană cu handicap grav domiciliată pe strada
Cornet de a i se aproba închirierea unei suprafeţe de 58 mp teren situat peste drum de
casa unde locuieşte în vederea amenajării unei grădini. Cererea 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. Ungur arată că acoperişul de la piaţa agroalimentară din zona centrală este
deteriorat  şi arată că ar fi necesară repararea lui pentru a se preîntâmpina
distrugerea lui totală. Primarul arată că va fi evaluată situaţia urmând să fie
luate măsurile care se impun.

- dl. Ungur informează că la cimitirele din comună există mai multe morminte
vandalizate  şi  cruci  distruse  sau  furate.  Primarul  arată  că  se  va  solicita
poliţiei să-şi intensifice activitatea de prevenţie în zonă.

- dl. Jurj solicită să fie consolidată şi cimentată staţia de autobuz din Crivina
pentru a nu mai fi răsturnată de vânturile mai puternice. 

- dl. Breabăn solicită amenajarea unui sens giratoriu pe raza comunei pentru a
se facilita întoarcerea autocamioanelor de mari dimensiuni care vin la firmele
din comună, astfel încât aceste autovehicule să nu mai întoarcă peste tot şi să
distrugă trotuarele şi reţelele de apă şi canalizare ale comunei. Preşedintele
de şedinţă arată că majoritatea autocamioanelor mari întorc în zona pieţei din
centru unde acest  lucru este  posibil  şi  unde nu sunt  afectate  trotuarele  şi
reţelele.

- dl.  Breabăn arată  că la  cimitirul  din  zona centrală  există  mai  mulţi  brazi
bolnavi care se usucă şi care s-ar putea prăbuşi peste morminte.  Primarul
arată că se va lua legătura cu ocolul silvic pentru tăierea arborilor.     

            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 
                 Linginari Puiu Ioan                                                    Secretar

                         Fuior Mărioara


