
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 iunie  2017

              Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 membri ai Consiliului Local al comunei Nădrag,

absenti Balas Traian si Georgescu Eugenia.
   Secretarul comunei informează că este necesară alegerea unui nou preşedinte de

şedinţă  pentru  următoarele  3  luni.  Dl  viceprimar  propune  presedinte  de  sedinta  pe  d-na
Andrei Flavia Ioana, propunere votata cu unaninitate de voturi

    Secretarul  comunei  Nădrag  informează  că  preşedinte  de  şedinţă  este  d-na.
Georgescu Eugenia.    
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  9 voturi pentru.

  D-na Andrei, preşedintele 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 2017.
            2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării în 3 parcele a terenului
intravilan înscris în CF 401397 Nădrag nr. Cadastral 401397 situat în zona Lunca din Nădrag.
            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 4 parcele a terenului
intravilan înscris în CF 401398 Nădrag nr. Cadastral 401398 situat în zona Lunca din Nădrag.
            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 4 parcele a terenului
intravilan înscris în CF 401399 Nădrag nr. Cadastral 401399 situat în zona Lunca din Nădrag
            5. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT
Comuna Nădrag  unui teren intravilan situat în comuna Nădrag , str. Tineretului înscris în CF
400163 Nadrag, nr. top. 1/1/1/b/1/2/1/1/1/b/1/3/1/1/b/1/4 cu suprafaţa de 1.654 mp.
             6. Proiect de hotărâre  privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT
Comuna Nădrag  unui teren intravilan situat în comuna Nădrag , str. Grădiniţei înscris în CF
400770 Nadrag, nr. top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/2 cu suprafaţa de 1.007 mp.
             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repoziţionării unui teren intravilan, situat în
Nădrag str. Tineretului, înscris în CF 400325 Nădrag, nr. cadastral 400325, cu suprafaţa de
579 mp.
             8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a patru motocositoare pentru dotarea
Primăriei Nădrag.              
             9. Diverse. 

dl.Primar propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării contractului de servicii

pentru  asigurarea  de  servicii  silvice  şi  administrarea  pădurii  şi  păşunii  împădurite  din
patrimoniul UAT Comuna Nădrag de către un ocol silvic de regim.

Punctul 10. Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui teren intravilan situat în
localitatea Nădrag, str. Oţelarilor.

Punctul 11.Diverse
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu
9 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 9
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 2017)  prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuţii, preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
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 Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea dezmembrării în 3 parcele  a terenului   intravilan înscris în CF 401397
Nădrag nr.  Cadastral  401397 situat în zona Lunca din Nădrag)  prin citirea proiectului  de
hotărâre.Nefiind  alte  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru. 
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea dezmembrării în 4 parcele  a terenului   intravilan înscris  în CF 401398
Nădrag nr.  Cadastral  401398 situat în zona Lunca din Nădrag)  prin citirea proiectului  de
hotărâre.  Nefiind alte  discuţii  preşedintele  de şedinţă  supune la vot proiectul  de hotărâre,
Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (  Proiect de
hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 4 parcele a terenului  intravilan înscris în CF
401399  Nădrag  nr.  Cadastral  401399  situat  în  zona  Lunca  din  Nădrag)  ,  prin  citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag  unui
teren intravilan  situat în comuna Nădrag , str. Tineretului înscris în CF 400163 Nadrag, nr.
top.  1/1/1/b/1/2/1/1/1/b/1/3/1/1/b/1/4  cu suprafaţa  de 1.654 mp) prin citirea proiectului  de
hotarare.
Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de
hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag  unui
teren intravilan situat în comuna Nădrag , str. Grădiniţei înscris în CF 400770 Nadrag, nr. top.
1/1/1/b/1/26/10/a/1/2 cu suprafaţa de 1.007 mp.) prin citirea proiectului de hotarare.Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  repoziţionării  unui  teren  intravilan,  situat  în  Nădrag  str.
Tineretului, înscris în CF 400325 Nădrag, nr. cadastral 400325, cu suprafaţa de 579 mp)  prin
citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea a patru motocositoare pentru dotarea Primăriei  Nădrag)
prin citirea  proiectului  de hotarare.  Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă  supune la  vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect
de  hotarare  privind  aprobarea  achiziţionării  contractului  de  servicii  pentru  asigurarea  de
servicii silvice şi administrarea pădurii şi păşunii împădurite din patrimoniul UAT Comuna
Nădrag de către un ocol silvic de regim) prin citirea proiectului de hotarare.  Nefiind alte
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu  9 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect
de  hotarare  privind  dezmembrarea  unui  teren  intravilan  situat  în  localitatea  Nădrag,  str.
Oţelarilor).  Nefiind  alte  discuţii  preşedintele  sedinta  propune  amanarea  proiectului  de
hotarare si supune la vot amanarea. Se voteaza cu 9  voturi pentru.
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            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 11 al ordinii de zi - Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

Cererea  d-nei  Linginari  Anamaria   solicita  inchiriere  teren  pentru  sopron  in
vecinatatea  bl.6.  D-na.  Andrei  propune  sa  se  identifice  terenul,dupa  care  se  va  aproba
inchirierea si arata ca celor ce nu locuiesc in zona respectiva si au garaje sa nu li se mai
prelungeasca contractul de inchiriere

Este  repusa  in  discutie  cererea  dlui  Ciurea  Iulian  Ovidiu  privind  inchiriere  teren
pentru  loc  garaj  pe  str.Scolii.  Dl.  viceprimar  artata  ca  s-a  identificat  terenul  si  propune
consiliului local aprobarea  cererii. Se supune la vot,se voteaza cu 9 voturi pentru.
            Cererea unor locatari ai blocului nr.11 pentru construirea unei balustrade la intrarea in
bloc. Cererea este supusă la vot si este aprobata cu 9 voturi pentru. 

Cererea dlui Trusca Stefan prin care solicita materiale  necesare repararii locuintei pe
care o are inchiriata. Dl viceprimar propune ca dl.ing Deliomini sa se deplaseze pe teren si
sa stabileasca cantitatea de materiale necesara reparatiei.  Se supune la vot,se voteaza cu 9
voturi pentru.

Cererea dlui  Bute Vasile  prin care solicita  materiale  pentru repararea drumului  de
acces la  terenul pe care il  are inchiriat.  Dl viceprimar propune ca dl.ing Deliomini  sa se
deplaseze pe teren si sa stabileasca cantitatea de materiale necesara reparatiei drumului de
acces. Propunerea se supune la vot, se voteaza cu 9 voturi pentru.

Cererile  depuse de Iancu Marian Claudiu,  Schmidt  Claudia  Mihaela,  Stan Aurelia
Viorica prin care solicita repartizarea de locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cele trei
cereri sa fie trecute pe lista de prioritati. Propunerea este supusă la vot. Se voteaza cu 9 voturi
pentru.
             Cererea dlui Haivaca Gheorghe prin care solicita materiale pentru consolidarea
zidului de sprijin. Dl viceprimar propune ca dl ing.Deliomini sa se deplaseze pe teren si sa
stabileasca materialele necesare pentru reparatia zidului. Propunerea este supusă la vot. Se
voteaza cu 9 voturi pentru.

Primarul solicita punctul de vedere a consilierilor referitor la posibilitatea majorarii
salariilor personalului de la Cresa Nadrag. Secretarul comunei Nadrag arata ca la momentul
actual  nu  exista  baza  legala  pentru  majorarea  salariilor.  Se  propune  amanarea  discutarii
problemei  pentru  o  sedinta  ulterioara  modificarii  legislatiei  in  domeniul  salarizarii.
Propunerea este aprobata cu 9 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 
                  Andrei Flavia Ioana                                  

Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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