
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 08 aprilie 2013

              
              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.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru. 
              Secretara comunei Nădrag informează că este necesar a fi ales un preşedinte de
şedinţă. Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă pe următoarele 3 luni să fie d-na
Jurconi Ioana. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

  D-na.  Jurconi,  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  aprobarea   bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2013.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  unei  hale  metalice  pentru  gararea
vehiculelor şi utilajelor din dotarea Primăriei Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind montarea de pavele pentru amenajarea unei parcări şi a
trotuarului pe strada Piaţa Centrală şi strada Turnătoriei. 

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  aprobarea   bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
comunei Nădrag pentru anul 2013.) 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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea unei hale metalice pentru gararea vehiculelor şi utilajelor
din dotarea Primăriei Nădrag.)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 este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind montarea de pavele pentru amenajarea unei parcări şi a trotuarului pe
strada  Piaţa  Centrală  şi  strada  Turnătoriei)  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 este adoptat cu 11
voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Cererea d-lui. Durcan Emanoil Codrin prin care solicită spaţiu pentru un şopron
de lemne în zona blocului 6. Primarul propune să-i fie închiriată solicitantului  o
magazie dintre cele ce urmează a fi amenajate de primărie în vecinătatea blocului
6.

- Cererea d-lui. Truşcă Ştefan, persoană cu handicap accentuat, prin care solicită
scutirea de la plata chiriei şi impozitului pentru casa pe care o deţine în chirie
situată pe strada Izvodea nr.25. Viceprimarul propune amânarea discutării cererii



pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca până atunci să fie constituită o comisie care
să constate  dacă petentul  locuieşte efectiv  la adresa indicată,  sau doar plăteşte
chirie pentru casa închiriată fără a o folosi efectiv. Se supune la vot propunerea
viceprimarului care este aprobată cu 11 voturi pentru. Primarul propune ca din
comisie să facă d-nii. Minea Vasile,  Călin Florea şi Breabăn Georgel. Propunerea
primarului 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.

- d-na.  Florea întreabă  dacă sumele  pentru bursele  elevilor  au fost  prevăzute  în
buget.  Primarul  informează  că  aceste  sume  au  fost  prevăzute  în  bugetul  de
venituri şi cheltuieli.

- Primarul informează că în cadrul „Săptămânii altfel” elevii au făcut excursii la
mai multe obiective.

- dl. Jurj solicită ca atunci când se va monta staţia de autobuz din satul Crivina să se
mute şi scena care actualmente este amplasată în faţa şcolii  şi care ar putea fi
amplasată spre magazinul din curtea căminului cultural.

- dl. Linginari solicită reamplasarea fosei septice din zona pieţei agroalimentare de
pe strada Cornet, în aşa fel încât să se poată amenaja o parcare pentru maşini
paralel cu piaţa.        

         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 
                 Jurconi Flavia Ioana                                               Secretar

                           Fuior Mărioara


