
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 martie  2018

            Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag.
            Secretarul  comunei Nădrag informează că este necesară alegerea unui preşedinte de
şedinţă,  întrucât  mandatul  preşedintelui  precedent  a  expirat.  D-na  Georgescu  propune  ca
preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni pe dl. Balaş Traian. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Secretarul comunei informează că  preşedinte de
sedinta este dl. Biriescu Lazăr.
            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

 Dl. Balaş Traian, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind însuşirea  apartenenţei  la  domeniul  public  al  Comunei
Nădrag a unui teren intravilan, înscris în CF 400065 Nădrag nr. cadastral 400065, cu
suprafaţa de 1056 mp. 

2. Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Nădrag,  însuşit  de  Consiliul  Local  al  comunei  Nădrag  prin  Hotărârea  nr.  8  /
25.01.2002.

3. Proiect de hotătâre privind dezmembrarea unui teren intravilan înscris în CF 401418
Nădrag, nr. cadastral 401418 situat pe strada Cornet din Nădrag. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  directe către titularii  contractelor de
închiriere a unor imobile situate în localitatea Nădrag.

5. Proiect  de hotărâre  privind achiziţionarea  a  20 metri  steri  lemne de  foc,  necesare
pentru încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag.

6. Proiect  de hotărâre  privind  achiziţionarea  de piese  de  schimb pentru  tractorul  din
dotarea primăriei Nădrag.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieşirii din starea de proprietar în  indiviziune pe
cote părţi asupra unui teren intravilan situate în localitatea Nădrag  şi dezmembrarea
respectivului teren.

8. Proiect de hotătâre privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren
intravilan cu suprafaţă de 523 mp , având categoria de folosinţa curţi construcţii, teren
aferent Grădiniţei Nădrag, neînscris în cartea funciară.

9. Proiect  de hotărâre  privind achiziţionarea  achiziţionarea  directă  de flori   ce vor fi
amplasate  în parcurile, rondourile şi locurile amenajate  din comuna Nădrag.

10. Proiect  de  hotărâre  privind acordarea  de  fonduri  Bisericii  Ortodoxe  din  Crivina,
necesare executării de lucrări  de construcţii şi reparaţii la anexele clădirii  bisericii,
gardului de împrejmuire al cimitirului ortodox din Crivina şi construirea coşului de
fum al centralei termice.

11. Diverse 
            Primarul propune modificare ordinii de zi prin introducerea la punctul 11 a unui
proiect de hotărâre privind repararea parcării  situate în zona Postei din Nădrag, şi a unor
străzi, trotuare şi alei din localitatea Nădrag. Se propune şi renumerotarea punctului Diverse
ca punct 12 al ordinii de zi.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea 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 însuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a unui teren intravilan,
înscris  în CF 400065 Nădrag nr. cadastral  400065, cu suprafaţa de 1056 mp)  prin citirea
proiectului de hotărâre. Neifiind 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 (Privind
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag, însuşit
de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002)  Nefiind  discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de hotătâre  privind dezmembrarea unui teren intravilan înscris  în CF 401418 Nădrag, nr.
cadastral  401418 situat  pe strada Cornet  din Nădrag) prin citirea  proiectului  de hotarare.
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  vânzării  directe  către  titularii  contractelor  de  închiriere  a  unor  imobile
situate în localitatea Nădrag) . Nefiind  discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru. D-na Andrei nu votează,
pentru a nu fi în conflict de interese.               
           Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea a 20 metri steri lemne de foc, necesare pentru încălzirea
blocului  nr.  24  din  Nădrag)  prin  citirea  proiectului  de  hotarare.  Primarul  propune
suplimentarea cantită ii la 270 m steri pentru a se asigura încălzireaț  blocului pentru tot anul
2018.  Nemaifiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
modificat. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea de piese de schimb pentru tractorul din dotarea primăriei
Nădrag)  prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea ieşirii  din starea de proprietar  în  indiviziune pe cote  părţi
asupra  unui  teren  intravilan  situate  în  localitatea  Nădrag   şi  dezmembrarea  respectivului
teren.)  prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8  al ordinii de zi (Proiect
de hotătâre privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren  intravilan cu
suprafaţă de 523 mp , având categoria de folosinţa curţi construcţii,  teren aferent Grădiniţei
Nădrag, neînscris  în cartea funciară)  prin citirea proiectului  de hotarare.  Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre  privind achiziţionarea  achiziţionarea  directă  de flori   ce  vor  fi  amplasate   în
parcurile, rondourile şi locurile amenajate  din comuna Nădrag)  prin citirea proiectului de
hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10  al ordinii de zi
(Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Crivina, necesare
executării  de  lucrări  de  construcţii  şi  reparaţii  la  anexele  clădirii  bisericii,  gardului  de
împrejmuire  al  cimitirului  ortodox din  Crivina  şi  construirea  coşului  de  fum al  centralei



termice.)  prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 11  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind repararea  parcării  situate  în zona Postei  din Nădrag, şi  a  unor străzi,
trotuare şi alei din localitatea Nădrag)  prin citirea proiectului de hotarare.  Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi –
Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
            -Cererea d-lui. Stroescu Adrian, prin care solicită închirierea unui opron pentruș
lemne în zona blocului  23,  opron de inut  în  prezent  de d-na.  Ciupa Mirabela.  Primarulș ț
propune amânarea discutării cererii pentru o edin ă ulterioară, urmând ca petentul să depunăș ț
o cerere de renun are la opron a actualului de inător. Propunerea este supusă la vot şi esteț ș ș
aprobată cu 11 voturi pentru.   
              În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest  punct  al  ordinii  de  zi.   Dl.  Biriescu  Ioan  arată  că  ar  trebui  începută  curăţenia  de
primăvară  în  comună  şi  solicită  implicarea  tuturor  consilierilor  locali  în  mobilizarea
locuitorilor comunei în această activitate de interes general.
               Dl. viceprimar arată că operatorul de salubritate solicită din nou colectarea selectivă
a deşeurilor menajere de către  locuitori  şi firmele din Nădrag, şi solicită  sprijinul  tuturor
consilierilor locali în informarea cetăţenilor comunei asupra acestui aspect. Primarul arată că
va solicita operatorului de salubritate Retim, să împartă fluturaşi în comună referitor la acest
aspect. 
           Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
   Balaş Traian                                   Secretar 

Fuior Mărioara
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