
PROCES VERBAL
încheiat azi 13 aprilie 2011

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

comunei Nădrag. 
              Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Lăzărescu Marinică.
Propunerea este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.

  Dl.  Lăzărescu,  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  înlocuirea  caloriferelor  şi  ţevilor,  componente  ale
instalaţiei de încălzire centrală de la grădiniţa din localitatea Nădrag.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei publicaţii de interes local în
comuna Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind asigurarea de către Consiliul Local al comunei Nădrag
a mijloacelor financiare necesare unui stagiu de pregătire centralizată a echipei de
fotbal a Asociaţiei Sportive „Padeşul” Nădrag, ce reprezintă comuna Nădrag în
competiţii.

4. 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 înlocuirea caloriferelor şi ţevilor, componente ale instalaţiei de încălzire
centrală de la grădiniţa din localitatea 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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei publicaţii de interes local în 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  de hotărâre este
adoptat  cu 11  voturi contra.   
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind asigurarea de către  Consiliul  Local  al  comunei  Nădrag a  mijloacelor
financiare necesare unui stagiu de pregătire centralizată a echipei de fotbal a Asociaţiei
Sportive  „Padeşul”  Nădrag,  ce  reprezintă  comuna  Nădrag  în  competiţii)  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  de  hotărâre  este  adoptat  cu  11
voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse):

- dl. Linginari arată că în spaţiile de la şcoală şi de la cantina şcolii ar trebui să se
facă curăţenie. Solicită de asemenea informaţii despre piaţa agroalimentară care
se va construi pe strada Cornet. Consilierul juridic prezintă varianta constructivă



care s-a convenit că va fi executată şi prezintă preţurile estimative. De asemenea
informează că se lucrează la SF, urmând ca acesta să fie prezentat spre aprobare
consiliului local.

- dl.  Meglei  cere  să  se  solicite  la  Romsilva  curăţirea  şanţurilor  de pe marginea
drumului judeţean Nădrag – Crivina, şanţuri care au fost obturate ca urmare a
lucrărilor de exploatări forestiere. De asemenea  solicită ca la podul din Crivina ce
duce la holde să se monteze un indicator care să arate greutatea maximă pe care o
suportă podul,  având în vedere că cetăţenii  au început să treacă cu tractoarele
peste el.

- dl. Ungur arată că la clădirea de lângă varniţă, care nu aparţine primăriei, pereţii
sunt gata să se prăbuşească, ceea ce reprezintă un potenţial pericol. De asemenea
arată că la fostul depozit de material lemnos aparţinând unei firme din Jdioara
groapa  în  care  a  fost  montat  cântarul  basculă  nu  este  împrejmuită,  ceea  ce
reprezintă un alt pericol, având în vedere adâncimea gropii.

- d-na Dobra solicită să se interzică circulaţia peste zona verde din faţa blocului 22
a maşinilor ce aprovizionează magazinele de la parterul blocului, maşini care au
distrus aleea pietonală din dale de beton utilizată de locatarii blocului.  

            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 
                 Lăzărescu Marinică.                                           Secretar

                           Fuior Mărioara


