PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 aprilie 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 preşedinte de sedinta este dl. Balaş
Traian.
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 aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2018-2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de servicii
pentru elaborarea documentaţiei privind Sistemul Propriu de Control Intern
Managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării prin licitaţie, a 3 terenuri
intravilane din localitatea Nădrag situate pe strada Cornet.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de piese de schimb pentru repararea
autoturismului din dotarea Postului de Poliţie al Comunei Nădrag.
5. Diverse.
Preşedintele de şedinţă 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 reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT
Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2018-2019) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind
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 ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea încredinţării directe a contractului de servicii pentru elaborarea
documentaţiei privind Sistemul Propriu de Control Intern Managerial în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Nădrag.) 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 hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării prin licitaţie, a 3 terenuri intravilane din
localitatea Nădrag situate pe strada Cornet) 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 achiziţionarea directă de piese de schimb pentru repararea autoturismului din dotarea
Postului de Poliţie al Comunei Nădrag) Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi –
Diverse,
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea d-lui. Moldovan Patric care solicită cumpărarea unui teren în suprafaţă de
350 mp. situat pe strada Padeş. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară, urmând a se identifica cu exactitate situaţia juridică a terenului şi în urma acestei
identificări eventuala promovare a unui proiect de hotărâre referitoare la organizarea unei

licitaţii pentru vânzarea terenului. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
- Cererea d-nei. Wagner Maria care solicită materiale pentru reparaţia tencuielii
exterioare şi zugrăvirea exterioară a casei proprietate a Primăriei Nădrag pe care o deţine în
chirie, menţionând că manopera o va suporta din mijloace proprii. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Lazăr Livia prin care solicită branşarea la reţelele de apă potabilă şi
electricitate pentru locuinţa proprietate a Primăriei Nădrag pe care o deţine în calitate de
chiriaş. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Botiz Ana prin care solicită închirierea unei locuinţe proprietate a
primăriei situată în blocul 7, având în vedere că locuinţa pe care o ocupă în prezent nu mai
oferă condiţii de locuit. Viceprimarul arată că petenta a deţinut pe raza comunei o locuinţă
proprietate personală, pe care a vândut-o. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11
voturi contra.
- Cererea d-lui. Pietroi Constantin prin care solicită o cupă de nisip şi 4 saci de
ciment pentru repararea gardului din faţa casei proprietate a primăriei Nădrag pe care o deţine
în calitate de chiriaş. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct al ordinii de zi. Dl. Ungur arată că se distrug multe obiecte de mobilier stradal şi
ar fi necesară intensificarea acţiunilor postului de poliţie în vederea identificării şi tragerii la
răspundere a autorilor.
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.
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