PROCES VERBAL
încheiat azi 26 mai 2009

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local Nădrag.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Minea Vasile. 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. Minea Vasile, 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui tichet cadou pentru anul 2009
personalului încadrat la Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.
3. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a 4 proiecte de hotărâre şi
renumerotarea punctelor astfel:
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag şi a listei de investiţii pentru anul 2009.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie a 10 instrumente muzicale
pentru dotarea fanfarei comunei Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Nădrag str. Cornet
nr. 45.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii unor arbori situaţi în intravilanul şi extravilanul
comunei Nădrag.
7. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi . Se aprobă cu 11 voturi
pentru. Se 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
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010) prin citirea proiectului de hotărâre şi
a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. D-na Dobra arată că este
diferenţă prea mare între impozitul pentru un apartament dotat cu centrala termica şi un apartament
fără centrală. Dl. Juşca consideră că procentul de majorare faţă de anul precedent este prea mic dacă
se doreşte să se facă ceva în comună. Dl Meglei arată că procentul de majorare de 20% faţă de anul
precedent este prea mare. Dl. Biriescu propune ca majorarea faţă de anul precedent să fie de 20% la
toate categoriile de impozite, mai puţin la impozitele pentru mijloacele de transport cu tracţiune
mecanică la care majorarea să fie de 10%. De asemenea propune majorarea taxei speciale pentru
pompieri de la 1 leu/gospodărie/an la 2 lei/gospodărie/an.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în forma
prezentată de către iniţiator. Proiectul de hotărâre este respins cu cu 6 voturi contra şi 5 voturi
pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu propunerile d-lui. Biriescu. Proiectul de
hotărâre modificat este adoptat cu 6 voturi pentru şi 5 voturi contra.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordării unui tichet cadou pentru anul 2009 personalului încadrat la Grupul
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Şcolar „Traian Grozăvescu” 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag şi a listei de
investiţii pentru anul 2009) 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 completat este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie a 10 instrumente muzicale pentru dotarea fanfarei comunei
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 pentru .
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea apartamentării imobilului situat în Nădrag str. Cornet nr. 45) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Jurj arată că este
necesar ca în urma apartamentării să se păstreze în cartea funciară vechii proprietari atât la clădire
cât şi la teren. Nemaifiind 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 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea tăierii unor arbori situaţi în intravilanul şi extravilanul comunei 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 pentru .
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse prin citirea
următoarelor cereri şi adrese:
- Cererea d-nei Vouciuc Ramona prin care solicită trecerea celor două fiice ale sale pe
contractul de închiriere pe care-l deţine fratele său, al cărui curator este d-na. Vouciuc. Cererea
este supusă la vot şi este respinsă cu 1 vot contra, 5 abţineri şi 5 voturi pentru.
- Cererea d-lui Huţanu Mitică-Marius de a i se închiria o încăpere în sediul Căminului Cultural
din Nădrag, pentru a practica activităţi de comerţ. Dl. Linginari propune ca în cazul în care se
aprobă cererea să se pună în vedere solicitantului că va fi obligat să renunţe le închiriere în
momentul în care vor demara lucrările de amenajare a sediului primăriei în respectivul imobil.
Se supune la vot cererea şi propunerea d-lui Linginari. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
- Primarul prezintă oferte din partea mai multor societăţi de asigurare, privind asigurarea la
accident şi deces a voluntarilor din cadrul SVSU Nădrag. Preşedintele de şedinţă propune să se
încheie asigurări de către societatea care va prezenta oferta cea mai avantajoasă, societate care
va fi identificată de către primar. Propunerea este supusă la vot şi este aprobară cu 11 voturi
pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.
- dl. Stoian informează că există sesizări de la cetăţeni că nu se respectă programul de folosire la
terenul de sport din str. Aleea Teiului şi propune să se afişeze pe gardul terenului programul de
funcţionare. Totodată dl. Stoian arată că gardul de la cimitir nu este terminat, fiind necesară
montarea mai multor plăci şi îndepărtarea gunoiului din cimitir.
- dl. Meglei arată că ar fi benefic ca în spaţiul obţinut prin mărirea parcului din centru comunei,
să se amenajeze o pistă de popice în aer liber, ceea ce ar relua o veche tradiţie a comunei
Nădrag.
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Primarul solicită să se facă un inventar al locuinţelor libere sau neutilizate din comună şi
propune constituirea unei comisii în acest scop, formată din dl. viceprimar, dl. Lăzărescu, dl.
Meglei, d-ra Jurconi şi d-na referent Buzan. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
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.

Preşedinte de şedinţă
Minea Vasile

Secretar
Fuior Mărioara
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