PROCES - VERBAL
Încheiat azi 24 iulie 2014
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local
al comunei Nădrag. Absentează motivat d-na. Florea Doina.
Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Secretara comunei Nădrag arată că din cauza absenţei d-nei. Florea Doina care
trebuia să fie preşedinte de şedinţă, este necesară alegerea unui alt preşedinte de şedinţă.
Dl. Stoian propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni să fie dl. Ungur
Vasile. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. Ca atare
preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni va fi dl. Ungur Vasile.
Dl. Ungur, 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 constatarea apartenenţei la domeniul privat al
Comunei Nădrag a terenului intravilan înscris în CF 400277 Nădrag, provenit din
conversia CF 307 Nădrag, nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7.
2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului intravilan,
înscris în CF 400277 Nădrag, provenit din conversia CF 307 Nădrag, nr. cadastral
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/19/6/5/2/16/16/7 situat în Nădrag, str. Lunca.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea de număr cadastral şi deschiderea unei cărţi
funciare noi pentru terenul extravilan aferent Taberei Nadrag.
4. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Nădrag a
terenului intravilan înscris în CF 400277 Nădrag, provenit din conversia CF 307 Nădrag,
nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7.) 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 10
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind dezmembrarea în două parcele a terenului intravilan, înscris în CF
400277 Nădrag, provenit din conversia CF 307 Nădrag, nr. cadastral
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/19/6/5/2/16/16/7 situat în Nădrag, str. Lunca) 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 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind alocarea de număr cadastral şi deschiderea unei cărţi funciare noi pentru
terenul extravilan aferent Taberei Nadrag.) 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 10
voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Diverse) şi
acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Ungur arată că din cauza modului defectuos de lucru a firmelor de exploatări
forestiere de pe raza comunei s-au produs pagube la inundaţiile din cursul lunii
iulie 2014, adică în urma ploilor torenţiale apele crescute ale pârâului din comună
au antrenat numeroşi buşteni depozitaţi necorespunzător de firme, buşteni care au
blocat podurile din comună, cauzând la revărsarea apelor şi distrugerea unor
poduri. Primarul arată că se va face sesizare la toate organele competente referitor
la această problemă.
- Dl. Breabăn solicită amplasarea unei toalete ecologice la stadion. Primarul
răspunde că va fi mutată o toaletă din zona pieţei din centrul comunei.
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.
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