PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 aprilie 2014
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 prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că dl. Lăzărescu Marinică este preşedinte
de şedinţă.
Dl. Lăzărescu, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenurilor intravilane
înscrise în CF 400212 Nădrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 şi CF
401346 Nădrag nr. cadastral 401346, situate în Nădrag str. Splaiul Strandului.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii
„Ruga Nădrăgeană” în anul 2014.
4. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel:
- introducerea la punctul 4 a unui Proiect de hotărâre privind şcolarizarea unui
angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag, în
vederea obţinerii permisului de conducere pentru microbuzul cu 21 de locuri din
dotarea primăriei.
- introducerea la punctul 5 a unui Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu
pentru un elev din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag, care a
obţinut locul al –II -lea la faza naţională a olimpiadei de matematică 2014.
- renumerotarea cu nr. 6 a punctului de pe ordinea de zi „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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2014.) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea concesionării terenurilor intravilane înscrise în CF 400212
Nădrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 şi CF 401346 Nădrag nr. cadastral 401346,
situate în Nădrag str. Splaiul Strandului.) 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 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădrăgeană”

în anul 2014.) 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind şcolarizarea unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Nădrag, în vederea obţinerii permisului de conducere pentru
microbuzul cu 21 de locuri din dotarea primăriei) 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 completat. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre acordarea unui premiu pentru un elev din cadrul Liceului Tehnologic Traian
Grozăvescu Nădrag, care a obţinut locul al –II -lea la faza naţională a olimpiadei de
matematică 2014) 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 completat. Proiectul
este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-nei. Corbescu Cosete Eugenia prin care solicită un ajutor financiar de
urgenţă pentru înmormântarea numitului Bredicean Tiberiu, persoană fără
venituri. Viceprimarul propune acordarea uni ajutor în sumă de 1.000 lei.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei Oprescu Irina prin care solicită închirierea unui teren în vederea
amenajării unui spaţiu pentru uscarea rufelor spălate, în zona blocului 23. Dl.
Călin arată că rufele se pot usca în podul blocului. Cererea este supusă la vot şi
este respinsă cu 11 voturi contra.
- adresa d-nei. Balaş Dorina, referent în cadrul Primăriei Nădrag prin care
informează că sunt libere şi pot fi repartizate spre închiriere locuinţa situată în
strada Tineretului nr.14 ( care a fost ocupată de defuncta Suingiu Ileana ) şi
locuinţa din strada Oţelarilor nr.25 ( care a fost ocupată de Cinca Luminiţa ).
Viceprimarul arată că urmează ca repartizarea acestor locuinţe să fie analizată de
comisia de specialitate nr.3 a consiliului local, care va formula propuneri privind
închirierea.
- cererea d-nei. Grecu Silvia prin care solicită repartizarea unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de priorităţi.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- adresa din partea Postului de Poliţie Nădrag prin care informează despre
necesitatea evacuării persoanelor care ocupă un imobil de la fosta staţie de
epurare a apelor reziduale. Viceprimarul propune emiterea unei adrese din partea
primăriei prin care să li se pună în vedere acelor persoane eliberarea spaţiului.
Propunerea 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. Linginari doreste să ştie dacă au fost luate măsuri împotriva persoanelor care
au distrus stâlpul ornamental de la iluminatul stradal sin zona discotecii din
Nădrag. Viceprimarul informează că a fost trimisă solicitare Postului de Poliţie
pentru identificarea si tragerea la răspundere a făptaşilor.
- dl. Linginari informează că locatarii din zona blocurilor 14-16 solicită amenajarea
unei scări în zona pasarelei pentru a facilita accesul din strada Tineretului în aleea
situată sub tribuna stadionului.
- dl. Ungur informează că în zona pieţei agroalimentare din centru se spală
autoturisme personale la cişmeaua din reţeaua de apă a comunei şi persoanele
care îşi spală maşinile lasă mizerie în zonă. Viceprimarul arată că se va urmări
problema şi dacă va fi cazul vor fi propuse măsuri împotriva acestor persoane.
- dl. Breabăn arată că, în opinia sa, în piaţa agroalimentară din Nădrag produsele
sunt vândute în condiţii improprii. Viceprimarul solicită d-lui. Breabăn să
detalieze şi să propună eventuale măsuri care ar trebui luate.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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