PROCES VERBAL
încheiat azi 30 septembrie 2008
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai consiliului local: Biriescu Ioan,
Dobra Lucia, Jurconi Flavia, Juşca Petru, Linginari Puiu, Meglei Gheorghge, Minea Vasile, Stoian
Zaharia, Stoiconi Cristian, Ungur Vasile.
dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Meglei Gheorghe. Propunerea este
supusă la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
dl. Meglei Gheorghe, 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 2008.
2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 1000 mp, din
terenul situat în Nădrag str. Lunca, înscris în CF 307 Nădrag nr. cadastral
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7, pentru amenajarea unei staţii de benzină .
3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în vederea vânzării, închirierii sau
concesionării a unui teren situat în Nădrag str. Tineretului înscris în CF 1 Nădrag nr.
cadastral 1/91 şi a unui teren situat pe str. Padeş înscris în CF 308 Nădrag nr. top
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/57.
4. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii de servicii pentru refacerea
studiului de fezabilitate „Modernizare străzi comunale comuna Nădrag ( 7 km )”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de flori,
arbori şi arbuşti ornamentali.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de
echipament sportiv .
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a unor terenuri
proprietate privată a Primăriei comunei Nădrag.
8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice de pe raza comunei Nădrag, jud. Timiş.
9. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea următoarelor proiecte de
hptărâre :
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Reabilitare corpuri de clădire
aparţinând Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag ”
10. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru
instrumentarea proiectului integrat „ Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate ( canalizare şi
staţie de epurare ), îmbunătăţire reţea de drumuri, localitatea Nădrag judeţul Timiş şi
achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării patrimoniului
cultural imaterial din comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru conservarea şi
promovarea specificului popular local şi a moştenirii culturale locale, în comuna Nădrag judeţul
Timiş.
12. Proiect de hotărâre privind atestarea înfiinţării, organizării şi funcţionării Căminelor
Culturale din comuna Nădrag
13. Proiect de hotărâre privind atestarea înfiinţării, organizării şi funcţionării Bibliotecii
Comunale Nădrag.
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Punctul „Diverse” va deveni punctul 14 al ordinii de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu 10
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
2008) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl. Ungur întreabă dacă în această rectificare sunt cuprinse şi sumele necesare plăţii
utilităţilor de la grupul şcolar. Primarul arată că acele sume nu sunt cuprinse în rectificare.
dl. Meglei întreabă la ce se referă capitolul de buget menţionat în rectificare. Primarul
răspunde că este vorba de cheltuieli materiale.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 1000 mp, din terenul situat în Nădrag str. Lunca, înscris în
CF 307 Nădrag nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7, pentru amenajarea unei staţii de
benzină) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl. Linginari întreabă dacă sunt îndeplinite toate condiţiile şi dacă există toate autorizaţiile
pentru deschiderea unei staţii de benzină.. Primarul arată că de obţinerea autorizaţiilor trebuie să se
ocupe firma parteneră a C.L. Nădrag în acest parteneriat.
dl. Meglei arată că ar fi bine ca platforma betonată să fie amenajată de firma parteneră şi de
asemenea consideră că ar putea fi crescută partea din profitul activităţii care este destinată
C.L.Nădrag . Primarul arată că aceste aspecte au fost reglementate prin hotărârea de consiliu prin
care s-a aprobat parteneriatul, iar prin proiectul de hotărâre prezent se discută doar dezmembrarea
terenului.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru .
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea în vederea vânzării, închirierii sau concesionării a unui teren situat în Nădrag str.
Tineretului înscris în CF 1 Nădrag nr. cadastral 1/91 şi a unui teren situat pe str. Padeş înscris în CF
308 Nădrag nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/57) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
organizarea unei licitaţii de servicii pentru refacerea studiului de fezabilitate „Modernizare străzi
comunale comuna Nădrag 7 km”) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl. Linginari întreabă ce se înţelege prin modernizarea străzilor şi de ce nu este cuprinsă şi
str. Nucilor în acest proiect. Primarul arată că drumurile vor fi asfaltate şi că necuprinderea străzii
Nucilor este o scăpare care va fi remediată.
dl. Meglei întreabă dacă Aleea Teiului pe porţiunea de la bl. 22 până la podul de la şcoală
este cuprinsă în proiect, iar dacă nu ar fi bine să se paveze cu pavele din beton. Primarul arată că
până la şedinţa următoare consilierul juridic va informa dacă strada este prevăzută pentru a fi
asfaltată sau se va propune pavarea ei.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
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Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de flori, arbori şi arbuşti ornamentali) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de echipament sportiv) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl. Meglei arată că ar fi necesar ca şi firmele de pe raza comunei să sponsorizeze activitatea
echipei de fotbal a comunei deoarece există cheltuieli pe care consiliul local nu poate să le achite.
d-ra Jurconi pune în vedere consilierilor că fiecare dintre ei ar putea să doneze o parte din
indemnizaţia de consilier local pentru echipa de fotbal.
dl. Biriescu arată că nu este corect să sponsorizeze în felul propus de d-ra Jurconi doar
fotbalul, arătând că el personal nu este de acord să dea bani pentru fotbal, dar ar fi dispus să dea
bani pentru activităţi culturale, de exemplu o echipă de dansuri populare.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea evaluării în vederea vânzării a unor terenuri proprietate privată a 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
înfiinţarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de pe raza comunei
Nădrag, jud. Timiş) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea investiţiei „Reabilitare corpuri de clădire aparţinând Grupului 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 de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru instrumentarea proiectului integrat
„ Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare ), îmbunătăţire
reţea de drumuri, localitatea Nădrag judeţul Timiş şi achiziţionarea de materiale şi
echipamente destinate conservării şi promovării patrimoniului cultural imaterial din comuna
Nădrag, judeţul Timiş”.) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru conservarea şi promovarea specificului popular
local şi a moştenirii culturale locale, în comuna Nădrag judeţul Timiş.) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
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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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 12 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind atestarea înfiinţării, organizării şi funcţionării Căminelor Culturale 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 13 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind atestarea înfiinţării, organizării şi funcţionării Bibliotecii Comunale 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 14 al ordinii de zi – Diverse, prin citirea
următoarelor adrese şi cereri
- adresa din partea SC Tunad SRL Nădrag şi SC Bradul SRL Nădrag prin care solicită
revizuirea sau desfiinţarea taxei de 3 lei/mc masă lemnoasă transportată pe raza comunei
Nădrag, taxă plătită doar de firmele exploatatore de lemn. Preşedintele de şedinţă dă
cuvântul reprezentantului SC Bradul SRL care este prezent la şedinţă. Reprezentantul
SC Bradul arată că taxa este aplicată incorect deoarece firmele nu transportă masă
lemnoasă în cantităţile pentru care sunt taxate, adică cele transmise de ocolul silvic. De
asemenea el arată că taxa, care are ca scop repararea drumurilor distruse de maşinile de
tonaj greu care transportă lemn, este discriminatorie deoarece nu se aplică şi altor firme
care efectuează transport greu şi care distrug şi ele în acest mod drumurile comunei. Dl.
Biriescu întreabă dacă s-ar putea renunţa la aplicarea taxei. Primarul arată că prin
hotărâre de consiliu se poate modifica sau chiar anula taxa respectivă. Dl. Biriescu
propune renunţarea la taxă, urmând să se adopte o hotărâre în acest sens. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere ( Minea ).
- raportul viceprimarului comunei, în urma verificărilor pe teren privind situaţia
grădinilor, şoproanelor şi garajelor de pe raza comunei. În urma verificărilor a reieşit că
există multe persoane care utilizează terenuri fără a plăti chirie pentru ele sau utilizează
suprafeţe mai mari decât cele pentru care au contracte de închiriere. Primarul propune ca
raportul să fie repartizat comisiei nr.3 a consiliului local, care să analizeze fiecare
situaţie în parte şi la următoarea şedinţă să prezinte o propunere de remediere a situaţiei.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- adresa d-nei Mihai Irina, educatoare la grădiniţa din satul Crivina, de a se aproba suma
de 500 lei pentru achiziţionarea de jaluzele şi jucării pentru şcoala şi grădiniţa din
Crivina. Primarul propune să se achiziţioneze jaluzele şi jucării şi pentru grădiniţa din
Nădrag şi ca atare propune aprobarea sumei totale de 1500 lei pentru aceste achiziţii.
Propunerea primarului este supusă la vot. Este aprobată cu 10 voturi pentru.
- autorizaţia de exploatare 2/08.09.2008 a ocolului silvic prin care se aprobă exploatarea
unui număr de 16 arbori din parcul din centrul comunei. Preşedintele de şedinţă propune
ca primarul să identifice o firmă autorizată care să efectueze lucrările de tăiere, în
vederea evitării producerii de accidente. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.
- cererea d-nei Drăgoi Daniela, administrator al SC Adocenter SRL, prin care solicită
închirierea unei încăperi din Casa de cultură Nădrag în vederea extinderii spaţiului pe
care-l are deja închiriat şi în care desfăşoară activitate de fast-food. Preşedintele de
şedinţă propune aprobarea cererii cu condiţia ca petentei să i se pună în vedere să nu se
spargă nici un perete pentru amenajarea de uşi de comunicaţie între încăperi. Propunerea
preşedintelui de şedinţă este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
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cererea d-lui Mirea Florin Alexandru pentru închirierea holului fostului cinematograf din
comună, pentru a deschide un bar de zi. Consilierul juridic arată că este necesară
organizarea unei licitaţii pentru închirierea spaţiului. Preşedintele de şedinţă supune la
vot aprobarea organizării unei licitaţii de închiriere. Propunerea este aprobată cu 10
voturi pentru.
cererea d-lui Crivinanţu Dumitru de a fi scutit de la plata taxei de salubritate întrucât
maşina de gunoi nu ajunge până la casa lui. Primarul arată că de aceea au fost repartizate
europubele cu roţi pentru colectarea gunoiului menajer, pentru ca acestea să poată fi
deplasate pe distanţe scurte în cazul în care lăţimea drumului nu permite accesul
autospecialei de colectare a gunoiului. Se supune la vot cererea d-lui Crivinanţu. Cererea
este respinsă cu 10 voturi contra.
cererea d-lui Farkaş Florin Alexandru de a i se aproba închirierea unei suprafeţe de teren
de 10 mp. în zona blocului 23 pentru construirea unui şopron pentru lemne. Dl.
Linginari, având în vedere că există mai multe cereri, propune să fie adunate toate
cererile de şoproane de la blocul 23 şi să fie discutate împreună, având în vedere că
spaţiul de construire este limitat. Propunerea d-lui Linginari este aprobată 10 voturi
pentru.
cererea d-lui Jujonescu Paul de a i se aproba închirierea unei suprafeţe de teren de 10
mp. în zona blocului 23 pentru construirea unui şopron pentru lemne. Preşedintele de
şedinţă arată că este aplicabilă soluţia de la cererea anterioară, cea a d-lui Farkaş.
cererea d-lui Podean Petru de a i se aproba închirierea unei suprafeţe de teren de 18mp.în
faţa blocului 20 pentru parcarea maşinii. Primarul arată că se intenţionează marcarea
unor locuri de parcare în zona blocului 20 şi a celor învecinate destinate închirierii către
persoanele care şi-au manifestat dorinţa de închiriere. Primarul propune să se analizeze
împreună, în ordinea depunerii lor toate cererile pentru închirierea de spaţii de parcare,
pentru stabilirea locurilor precise pentru fiecare solicitant. Propunerea primarului este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
cererea d-nei Romaneţ Genuţa de a i se aproba construirea unui şopron pentru lemne de
15 mp în zona blocului 6. Primarul propune să se deplaseze la faţa locului inginerul cu
probleme de urbanism al primăriei care să stabilească dacă există spaţiu pentru
construirea şopronului, urmând ca cererea să se discute în şedinţa următoare. Propunerea
primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
cererea d-lui Gheorghiţă Ion de a i se aproba extinderea şopronului pentru lemne pe
care-l deţine, în vederea construirii şi a unui garaj. Preşedintele de şedinţă propune să se
aprobe cererea doar în cazul în care petentul face dovada deţinerii în proprietate a unui
autoturism. Propunerea preşedintelui de şedinţă este aprobată cu unanimitate de voturi.
cererile depuse de Maiornik Marian, Durcan Vasile,Raia Lidia, Raia Ilarie, Corbescu
Nicolae pentru cumpărarea unor suprafeţe de teren aflate pe str. Liniştei în faţa
locuinţelor închiriate, suprafeţe pe care le folosesc ca grădini. Primarul arată că a fost
adoptată hotărârea privind evaluarea în vederea vânzării a 7 terenuri din zona
respectivă( care sunt tocmai terenurile solicitate de petenţi), urmând ca apoi să se
organizeze licitaţii pentru vânzarea terenurilor. Preşedintele de şedinţă propune să se
comunice petenţilor faptul că vor fi organizate licitaţii pentru vânzare, la care vor putea
participa. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
cererea d-lui Isfan Lazăr pentru cumpărarea terenului aferent locuinţei proprietate
personală de pe str. Oţelarilor nr. 15. Primarul arată că terenul va fi vândut petentului
după evaluarea lui de către un expert autorizat, petentul urmând să fie anunţat despre
aceasta.
cererile depuse de Popa Dorin Nicolae, Berciu Ienei Andreea, Măriuţă Lenuţa, Dobra
Sorin Nicolae, Lazăr Monica Luciana, Szocsi Nicolae, Andrei Cioabă Dorina Mihaela,
Godja Paula Andreea, Goldschmid Larisa Elisabeta, Szilagyi Marian, prin care solicită
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fiecare repartizarea a câte o locuinţă . Preşedintele propune ca cererile să fie introduse pe
lista de priorităţi. Propunerea preşedintelui este aprobată cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor pentru alte probleme la punctul
„Diverse”
- dl. Linginari arată că la şedinţele trecute a fost ridicată problema câinilor vagabonzi din
Nădrag, şi s-a hotărât să se amâne discutarea ei pentru identificarea de către consilieri a
unor soluţii de rezolvare. Ca atare el propune să fie contactată o firmă specializată care
să se ocupe de capturarea şi sterilizarea cânilor vagabonzi din comună. Propunerea este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- dl. Linginari, având în vedere discuţiile din şedinţele anterioare, propune ca în vederea
unei mai bune cunoaşteri a problemelor cetăţenilor, să se stabilească străzile sau zonele
din comună de care răspunde fiecare consilier, fără ca această arondare să fie restrictivă,
astfel: 1. Juşca Petru – str. Cornet, Splai Cornet, Brătoane, Alunului.
2. Linginari Puiu Ioan – str. Padeş, Nucilor, Liniştei.
3. Stoian Zaharia – str. Şcolii - zona blocurilor 13,23,18,19,20,21,5,7
4. Dobra Lucia – str. Aleea Teiului, Aleea Bradului, zona bl. 17,22
5. Ungur Vasile – str. Izvodea, Fagului, Izvorului, Metalurgiştilor, Stadion, bl. 6
6. Jurconi Ioana – str. Grădiniţei, Tineretului – zona bl.1,2,3,8,10, str. Şcolii zona Grup Şcolar.
7. Stoiconi Cristian – str. Pasaj Nuferilor, str. Tineretului -zona bl.11,12,14,15,16
str. Oţelarilor – zona spatele uzinii.
8. Biriescu Ioan – str. Metalurgiştilor – partea de jos, Oţelarilor - de la uzină în
în jos
9. Niţu Lucian – str. Haiduca, Poieni, Ghioceilor, Lunca.
10. Meglei Gheorghe – satul Crivina.
11. Minea Vasile, fiind şi viceprimarul comunei desfăşoară activitate pe toată raza
comunei.
- dl.Ungur arată că în localitatea Crivina conducta de apă potabilă este spartă. De
asemenea aduce la cunoştinţă că a primit solicitări de la mai mulţi cetăţeni pentru a se
intreprinde demersuri în vederea instalării unei antene de telefonie mobilă şi pentru satul
Crivina. Primarul arată că se lucrează la conducta de apă în Crivina pentru remedierea
defecţiunii. De asemenea informează că există promisiuni de la firma de telefonie
mobilă că se va monta aparatură în vederea recepţionării semnalului şi în Crivina.
- dl. Juşca arătând că face parte din consiliul bisericesc al Bisericii Ortodoxe, solicită
montarea unei cişmele în curtea bisericii, arătând că se angajează ca împreună cu
enoriaşii bisericii să execute săpăturile necesare. Primarul arată că va da sarcină
personalului de la uzina de apă pentru montarea cişmelei şi solicită sprijinul d-lui
consilier Juşca pentru lămurirea enoriaşilor că este necesar ca şi aceştia să participe la
lucrările de curăţenie în cimitirele de pe raza comunei, având în vedere că primăria nu
dispune de forţa de muncă necesară şi pentru această activitate.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Nădrag.
Preşedinte de şedinţă
Meglei Gherorghe

Secretar
Fuior Marioara
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