PROCES VERBAL
încheiat azi 28 iunie 2011
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.
Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Linginari Puiu. 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. Linginari, 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 2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru
sediul postului de poliţie din comuna Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de mobilier stradal
şi aparate de sport pentru dotarea bazei sportive din zona parcului din centrul comunei.
4. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctele 4 şi 5 a
două proiecte de hotărâre şi anume : 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezmembrării în două parcele a unui teren situat în localitatea Nădrag, în vederea
închirierii, vânzării sau concesionării parcelelor rezultate; 5. Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă fără licitaţie de materiale şi piese de schimb pentru repararea
autoturismelor din dotarea Primăriei comunei Nădrag. Ultimul punct de pe ordinea de zi
va fi punctul 6 Diverse.
Se 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2010.) 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 cu taxa pentru cererile de divorţ. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru sediul postului de
poliţie din comuna 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 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de mobilier stradal şi aparate de sport
pentru dotarea bazei sportive din zona parcului din centrul comunei) 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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două parcele a unui teren situat în localitatea
Nădrag, în vederea închirierii, vânzării sau concesionării parcelelor rezultate) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de
şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 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 achiziţionarea directă fără licitaţie de materiale şi piese de schimb pentru
repararea autoturismelor din dotarea Primăriei 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 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor adrese si cereri:
- adresa nr. 1243/ 27.06.2011 a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu prin care
solicită decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice de la grupul şcolar.
Având în vedere că la adresă sunt ataşate şi acte prin care se fundamentează
sumele solicitate, primarul propune aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta,
dar ţinând cont de posibilităţile bugetului local, propune ca suma totală acordată
să nu fie mai mare de 1.000 lei/lună. Propunerea primarului este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei. Alestar Alina prin care solicită închirierea unei locuinţe.
Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie inclusă pe lista de priorităţi.
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.
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