
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 20 februarie 2017

              Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei

Nădrag. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este d-na. Manea
Maria.

  D-na  Manea,  preşedintele  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  extraordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local.
2. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  demarării  investiţiei  „Realizare  acoperis,

reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniţei Nădrag din cadrul Liceului Tehnologic
Traian Grozăvescu Nădrag” care se intenţionează a fi propusă  pentru finantare prin
programul P.N.D.L. pe anul 2017.

3. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  demarării  investiţiei  „Reabilitarea,
modernizarea  şi  dotarea  clădirii  liceului  din  cadrul  Liceului  Tehnologic  Traian
Grozăvescu  Nădrag”  care  se  intenţionează  a  fi  propusă   pentru  finantare  prin
programul P.N.D.L. pe anul 2017. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  demarării  investiţiei  „Reabilitarea,
modernizarea şi  dotarea clădirii  scolii  generale  cu clasele I-IV din cadrul Liceului
Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag”. care se intenţionează a fi propusă  pentru
finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017.

5. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  demarării  investiţiei  „Reabilitarea,
modernizarea şi dotarea clădirii scolii generale cu clasele V-VIII din cadrul Liceului
Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag”. care se intenţionează a fi propusă  pentru
finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017.

6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de aparatură şi dotări de bucătărie pentru 
cantina şcolii din comuna Nădrag.

7. Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:

- Punctul 7. Proiect de hotărâre  acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag,
necesare refacerii faţadei exterioare şi înlocuirii jgheaburilor la clădirea bisericii.

- 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de reparaţii constând în înlocuirea
scândurilor distruse  la suprastructura a trei podeţe situate în localitatea Nădrag.

- 9.  Proiect  de hotărâre privind  modificarea tarifului  pentru serviciile  de colectare a
deşeurilor menajere  prestate de către  SC Ecosal – GNSC S.R.L către persoanele
fizice şi juridice din comuna Nădrag.

- 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT
Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2017.

- 11.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  UAT
Comuna Nădrag a unui teren intravilan situat în comuna Nădrag , strada Padeş zona
Ştrand înscris în CF 308 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3  cu
suprafaţa de 260 mp.

- 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în
CF 401358 Nădrag nr. Cadastral 401358, situat în zona Lunca din Nădrag, în vederea
constituirii de parcele destinate construirii de case.
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- Punctul 13 Diverse
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu
11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu
11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii  de interes local.)prin citirea proiectului  de
hotărâre .  Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind   aprobarea  demarării  investiţiei  „Realizare  acoperis,  reabilitarea,  modernizarea  si
dotarea grădiniţei Nădrag din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag” care se
intenţionează  a  fi  propusă  pentru finantare  prin programul  P.N.D.L.  pe anul  2017) prin
citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea demarării investiţiei „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii liceului
din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag” care se intenţionează a fi propusă
pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017.) prin citirea proiectului de hotărâre.
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  aprobarea demarării investiţiei „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii scolii
generale cu clasele I-IV din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag”. care se
intenţionează  a  fi  propusă  pentru finantare  prin programul  P.N.D.L.  pe anul  2017) prin
citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea demarării investiţiei „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii scolii
generale cu clasele V-VIII din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag”. care
se intenţionează a fi propusă  pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017) prin
citirea proiectului de hotărâre. 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 achiziţionarea de aparatură şi dotări de bucătărie pentru cantina şcolii din comuna
Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre. Primarul propune achiziţionarea a 2 aragaze, 2
vitrine frigorifice, o combină frigorifică 2 aparate de aer condiţionat, 120 setuei  veselă, şi
feţe da masă. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  Nemaifiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu
11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare refacerii faţadei exterioare şi
înlocuirii  jgheaburilor  la  clădirea  bisericii)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  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 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  executării  de  reparaţii  constând  în  înlocuirea  scândurilor  distruse   la
suprastructura a trei podeţe situate în localitatea Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.  Proiectul este
aprobat cu 11 voturi pentru.
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            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind modificarea tarifului pentru serviciile de colectare a deşeurilor menajere  prestate de
către  SC Ecosal – GNSC S.R.L către persoanele fizice şi juridice din comuna Nădrag) prin
citirea proiectului de hotărâre. Primarul arată că operatorul de salubrizare adică SC Ecosal
solicită  majorarea  tarifelor  de  colectare  întrucât  nu  se  mai  încadrează  în  costuri  şi
administratorul deponeului de deşeuri de la Ghizela a somat SC Ecosal să achite restanţele de
plată,  în caz contrar interzicând accesul şi descărcarea utilajelor cu deşeuri din Nădrag la
deponeu. Primarul arată că nu este de acord cu majorarea tarifelor, SC Eputând să identifice
şi  alte  modalităţi  de  încadrare  în  costuri.  D-na.  Georgescu  arată  că  preţurile  nu  au  fost
modificate  de  câţiva  ani,  între  timp  au  intervenit  scumpiri  la  toate  produsele  şi  ca  atare
consideră că ar fi mai indicată o majorare de tarife decât să nu se mai colecteze deşeurile
menajere din comună din cauza falimetului SC Ecosal. Nemaifiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi a
Planului anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2017) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.  Proiectul este
aprobat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  atestarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  UAT  Comuna  Nădrag  a  unui  teren
intravilan situat în comuna Nădrag , strada Padeş zona Ştrand înscris în CF 308 Nădrag, nr.
top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3  cu suprafaţa de 260 mp) prin citirea proiectului
de  hotărâre.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi ( . Proiect de
hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în CF 401358 Nădrag nr.
Cadastral  401358,  situat  în  zona  Lunca  din  Nădrag,  în  vederea  constituirii  de  parcele
destinate construirii de case) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 13 al ordinii de zi (Diverse)
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
            -Cererea d-nei. Varga Anita privind acordarea unei locuinţe mai spaţioase deoarece
are 3 copii  minori,  locuinţa  actuală  fiind total  improprie.  Preşedintele  de şedinţă propune
includerea cererii pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
            -Cererea d-nei. Mîrza Daniela pentru acordarea unei locuinţe întrucât proprietarul
locuinţei  în  care  petenta  locuieşte  actualmente  cu  familia,  intenţionează  să  vândă
apartamentul  şi  ca  atare  îi  va  evacua.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  să  i  se  acorde
apartamentul liber din blocul 24. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru. 
            -Cererea d-nei Furdui Cristina Andreea de a i se repatiza spre închiriere o locuinţă.
Preşedintele  de  şedinţă  propune  includerea  cererii  pe  lista  de  priorităţi.  Propunerea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 
           Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                    Manea Maria                                                  Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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