
                                                         

                                                           PROCES VERBAL
                                                         încheiat azi 22 iulie 2008

 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
 

            Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi următorii 7 : Biriescu Ioan, Jurconi Flavia Ioana,
Linginari Puiu Ioan, Meglei Gheorghe, Niţu Lucian, Stoian Zaharia, Ungur Vasile.  

D-na secretară arată că preşedinte de şedinţă a fost ales dl. Ungur Vasile. 
D-na secretar supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal

este aprobat, fără modificări, cu  7 voturi pentru.
Dl.  Ungur,  preşedinte  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  ordinară  a  Consiliului  local

Nădrag si dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor situaţi în parcul din centrul

comunei Nădrag şi care din cauza vechimii lor şi a stării de degradare în care se
găsesc, se află în pericol de prăbuşire.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării instalaţiei de încălzire centrală şi a
unor obiecte de inventar din dotarea clădirii în care a funcţionat fostul internat al
grupului Şcolar „Traian Grozăvescu ” Nădrag.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  organizarea  unei  licitaţii  pentru  achiziţionarea  de
pavele din beton.

4. Proiect de hotărâre privind dezmembararea unui teren situat în com. Nădrag, str.
Lunca.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării unor imobile din comuna Nădrag ,
în vederea vânzării  lor.

6. Diverse.   
         Ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi pentru.
         Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea tăierii arborilor situaţi în parcul din centrul comunei Nădrag şi care din cauza vechimii lor
şi a stării de degradare în care se găsesc, se află în pericol de prăbuşire) 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 7 voturi pentru. 
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea casării instalaţiei de încălzire centrală şi a unor obiecte de inventar din dotarea clădirii în
care  a  funcţionat  fostul  internat  al  grupului  Şcolar  „Traian  Grozăvescu  ”  Nădrag)  prin  citirea
proiectului de hotărâre .
           Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
           Dl. Linginari întreabă cine este proprietarul imobilului. Dl. Ungur răspunde că imobilul este
proprietatea primăriei Nădrag iar grupul şcolar nu-l mai utilizează potrivit destinaţiei sale iniţiale şi
anume aceea de internat.    
           Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru.
          Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
organizarea  unei  licitaţii  pentru  achiziţionarea  de  pavele  din  beton)  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 7 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
dezmembararea unui teren situat în com. Nădrag, str. Lunca) prin citirea proiectului de hotărâre .
           Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
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           Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea  evaluării  unor  imobile  din  comuna  Nădrag  ,  în  vederea  vânzării   lor)  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 7 voturi pentru. 
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Diverse ) prin citirea
următoarelor  cereri :
             - Cererea d-nei Zlatan Ramona pentru a fi angajată ca asistent personal pentru persoana cu
handicap grav Brînduşoni Dorica. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 7 voturi pentru.
             - Cererea d-nei Suciu Livia pentru a fi angajată ca asistent personal pentru persoana cu
handicap grav Suciu Silviu. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 7 voturi pentru.
             - Cererea d-lui Jujonescu Paul pentru a i se aproba cumpărarea unei suprafeţe de teren în
vederea  construirii  unei  locuinţe.  Preşedintele  de  şedinţă  arată  că  cererea  nu  este  suficient  de
explicită  şi  propune  ca  petentul  să  o  completeze  prin  depunerea  unei  schiţe  sau  unui  plan  de
amplasare  care  să  ajute  la  identificare  exactă  a  terenului  în  vederea  demarării  procedurilor  de
dezmembrare. Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi este aprobată cu 7 voturi pentru.
             - Cererea d-lui Dingă Doru pentru a i se închiria un garaj din cele ce urmează a se construi
în  zona blocului  16.  Preşedintele  de şedinţă  propune ca  cererea  să  fie  completată  indicându-se
amplasamentul exact precum şi executantul garajului. Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi
este aprobată cu 7 voturi pentru.
            - Cererea d-nei Cheşcu Camelia de a i se aproba un loc pentru ridicarea unui şopron în zona
blocului 23. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie completată cu o schiţă sau plan de
situaţie  indicându-se  amplasamentul  exact.  Propunerea  preşedintelui  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 7 voturi pentru.
            - Cererea d-lui Slidak Erwin de a i  se aproba construirea unei terase la apartamentul mamei
sale de la blocul  5. Preşedintele  de şedinţă arată  că lucrarea trebuie  să se execute pe bază de
autorizaţie  de construire  şi  propune să se anunţe petentul  că în scopul  eliberării  autorizaţiei  de
construire este necesar să se adreseze inspectorului cu probleme de urbanism al primăriei care-i va
indica documentaţia pe care trebuie să o depună. Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi este
aprobată cu 7 voturi pentru.   
             - Cererile depuse de Preda Cristian Florin, Wagner Ovidiu Marian, Slidak Erwin, Mirea
Florin Alexandru, Linginari Daniel Alin, Jurconi Flavia Ioana, Huţanu Bogdan, Huţanu Cristian,
Ursulescu Ovidiu Sebastian,  Kovacs  Vlad-Petrică,  Pistolea  Antonio Luigi,  Pistolea Ioana Alina,
Duleanţ Lavinia Ramona, Târnovan Adrian Iona pentru repartizarea de locuinţe.  Preşedintele de
şedinţă propune ca cererile să fie introduse pe lista de priorităţi. Dl. Meglei arată că, având în vedere
faptul că sunt numeroase cereri de locuinţă, este necesar să se stabilească un punctaj de acordare a
locuinţelor ţinând cont de diverese criterii,  urmând ca în funcţie de punctajul obţinut de fiecare
cerere să se întocmească lista de priorităţi în care să se indice clar şi ce tip de locuinţă ( cu câte
camere)  urmează  să  primească  fiecare  solicitant.  Preşedintele  de  şedinţă  arată  că  nu  propune
aprobarea cererilor şi automat repartizarea de locuinţe solicitanţilor menţionaţi anterior ci propune
includerea acestora pe lista de priorităţi  în ordinea ce urmează a fi propusă de comisia nr. 3  a
consiliului  local  care va întocmi şi  un proiect  de regulament  de atribuire  a locuinţelor  ce va fi
discutat în consiliul local Propunerea preşedintelui este supusă la vot şi este aprobată cu 7 voturi
pentru.
                 - Dl. Linginari are de ridicat mai multe probleme şi de prezentat mai multe sesizări ale
cetăţenilor comunei ce i-au fost transmise verbal de către aceştia, după cum urmează:
                   1) dl. Dobra Aurel solicită construirea unei alei pietonale betonate de la blocul nr.15 la
pasarela din faţa blocului, deoarece în zona respectivă se formează noroi în caz de ploaie.
                   2) – d-na Stănescu Elena solicită să se facă şi în spatele blocului 15 un gard metallic
care să îngrădească un spaţiu verde aşa cum există şi în faţa blocului. 
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                   3) –  un grup de cetăţeni de pe strada liniştei solicită desfiinţarea locului de depozitare a
gunoiului situat la intersecţia cu str. Brătoane, ţinând cont că fiecare locuinţă din zonă a fost dotată
cu europubele.  
                   4) – cetăţenii de la blocul 19 arată că şopronul d-lui Gavrilă , care nu se ştie cu a cui
aprobare a fost construit, este inestetic şi de asemenea prezintă un pericol datorită faptului că este
rezemat de bloc şi se găseşte în stare gravă de deteriorare fiind aproape prăbuşit.
                   5) – dl. Linginari solicită amplasarea de mobilier stradal ( bănci şi masă) şi în zona
“Izvorul lui Mihai” care este o zonă tradiţională de odihnă în comună.
                   6) – dl. Linginari informează consiliul local că a participat împreună cu reprezentanţii
primăriei  şi  postului  de  poliţie  la  o  acţiune  de  reorganizare  a  activităţii  comerciale  din  piaţa
agroalimenatră Cornet. În acest scop au fost numerotate mesele, au fost închiriate permanent un
număr de 22 de mese la diverşi solicitanţi, s-a interzis vânzarea produselor agroalimentare direct de
pe sol şi s-a îmbunătăţit simţitor nivelul sumelor colectate din acesată activitate. Dl. Linginari arată
că el  consideră taxa de piaţă  de 1 leu /  mp a fi  mică  şi  propune Consiliului  Local  pe viitor  o
eventuală mărire a taxe la 1,5 lei/mp. De asemenea arată că ar trebui să se utilizeze un alt tip de
bilete  care  să  aibă  serie,  şi  să  aibă  o  valoare  nominală  în  concordanţă  cu  preţurile  practicate.
Întreabă despre modul în care se ţine evidenţa biletelor de piaţă la ora actuală. Arată că este necesar
a se racorda la canalizare toaletele recent aduse în piaţă şi de asemenea este necesar  a se amplasa şi
mai multe chiuvete cu apă potabilă. Dl. Linginari propune ca în fiecare zi de sâmbătă, prin rotaţie,
câte un consilier  să fie prezent în piaţă  împreună cu reprezentantul poliţiei  şi al  primăriei  (care
încasează taxa ) pentru a se menţine măsurile de ordine care au fost implementate. 
                 7) – dl. Linginari  propune consiliului local ca la următoarea şedinţă să se facă
repartizarea consilierilor pe străzi, în vederea îmbunătăţirii comunicării cu cetăţenii. 
             - Dl. Biriescu arată că el va mege în piaţă în următoarea sâmbătă şi propune ca în continuare
consilierii să meargă în piaţă în ordine alfabetică.
             - Dl. Biriescu cere ca în curtea atelierului şcoală să se facă curăţenie şi să se repare gardul şi
poarta care împrejmuiesc atelierul.
             - Dl. Meglei întreabă când vor fi racordaţi la reţeaua de apă potabilă cetăţenii din satul
Crivina. Consilierul juridic arată că lucarea este în desfăşurare, dar a fost puţin întârziată din cauza
faptului că firma executantă a trebuit să monteze un regulator de presiune pe reţea.  
              Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Nădrag.

Preşedinte de sedinţă 
                             Ungur Vasile                                             Secretar

    Fuior Marioara 
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