PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 mai 2012
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag, absentează dl. Biriescu Ioan. Un loc de consilier este vacant ca urmare
a demisiei d-lui. Jurj Remus.
Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na Jurconi Ioana. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 9 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
D-na Jurconi, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară 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 2012.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2013.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Nădrag nr. 2/31.01.2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes
local pentru anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii
„Ruga Nădrăgeană” în anul 2012.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a două centrale termice cu combustibil
solid ce vor fi montate la Biserica Creştină Baptistă Nădrag şi la Biserica Baptistă
Betel Crivina.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de tarabe pentru piaţa agroalimentară
din Nădrag.
7. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi . 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 2012.) 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 este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013) prin
citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Meglei solicită să
se publice în ziarul local explicaţia faptului că proprietarii de apartamente dotate cu
centrala termica proprie plătesc impozit mai mare decât cei ai apartamentelor care nu au
încălzire centrală. Nemaifiind 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr.
2/31.01.2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul

2012.) 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 este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădrăgeană”
în anul 2012.) 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 este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea a două centrale termice cu combustibil solid ce vor fi
montate la Biserica Creştină Baptistă Nădrag şi la Biserica Baptistă Betel Crivina.) 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 este adoptat cu 8
voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de tarabe pentru piaţa agroalimentară din 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 este adoptat cu 9
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- cererile d-lor. Popon Gheorghe, Tompa Ovidiu şi Meglei Narcis pentru închirierea
câte unui spaţiu pentru parcarea autoturismelor în zona blocului 17 în care au
domiciliul. Preşedintele de şedinţă propune să se închirieze d-lui. Meglei spaţiul
de parcare nr.1, d-lui. Tompa spaţiul nr.2 şi d-lui. Popon spaţiul nr.3. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-lui Irlveg Robert de a i se închiria un spaţiu pentru parcarea
autoturismului lângă blocul 10 în care domiciliază. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-lui. Sârbu Cristian de a i se repartiza materiale pentru consolidarea
malurilor pârâului care trece prin spatele casei sale. Petentul arată că manopera
necesară lucrării va fi suportată de el. Primarul propune amânarea discutării
cererii pentru o şedinţă ulterioară, dată până la care responsabilul cu urbanismul
din cadrul primăriei să prezinte un necesar de materiale pentru lucrare.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-lui. Balaş Cristian de a i se repartiza materiale pentru consolidarea
malurilor pârâului care trece prin faţa casei sale. Petentul arată că manopera
necesară lucrării va fi suportată de el. Primarul propune amânarea discutării
cererii pentru o şedinţă ulterioară, dată până la care responsabilul cu urbanismul
din cadrul primăriei să prezinte un necesar de materiale pentru lucrare.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.

-

cererea d-nei. Lăbonţu Cerasela de a i se repartiza materiale de construcţii ( 6 saci
ciment şi 4 saci de var) pentru a efectua reparaţii la locuinţa proprietate a
primăriei pe care o deţine în calitate de chiriaş. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-lui. Gyapjaş Gheorghe de a i se scădea de la plata chiriei contravaloarea
materialelor pe care le-a utilizat la reparaţia locuinţei proprietate a primăriei pe
care o deţine în calitate de chiriaş. Primarul propune amânarea discutării cererii
pentru o şedinţă ulterioară, dată până la care viceprimarul împreună cu
responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei vor verifica cantităţile de
materiale care au fost utilizate pentru reparaţii. Propunerea primarului este supusă
la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-lui. Manea Silviu prin care solicită materiale pentru reparaţia şi
amenajarea locuinţei de serviciu, proprietate a primăriei care i-a fost repartizată.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-lui. Pârlea Mihai prin care solicită aprobare pentru amenajarea unui
adăpost pentru animale. Primarul propune să se aprobe amenajarea adăpostului pe
poiana situată la ieşirea din comună în zona Luncă lângă fosta fabrică de oxigen.
Propunerea este aprobată cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere ( Linginari ).
- adresa nr.271 din 18.05.2012 a SC Bonservice SRL prin care solicită aprobarea
transportului de materiale de carieră pe drumurile comunale din Nădrag. Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând să se ceară
solicitantului să precizeze exact traseul pe care se va face transportul materialelor.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-lui Marcu Daminesu Dănilă prin care solicită ca primăria să
împrejmuiască locul de joacă amenajat lângă casa sa, pentru a se împiedica ieşirea
copiilor în stradă şi pentru a se proteja conducta de gaz din zonă. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererile d-lor. Durcan Cristian, Gyapjaş Ciprian Valentin, Popa Mariana şi Popa
Ana – Maria de a li se repartiza câte o locuinţă în chirie. Preşedintele de şedinţă
propune ca cererile să fie incluse în lista de priorităţi. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
Primarul informează că titularului contractului de arendare a păşunii solicită
reducerea suprafeţei de păşune pe care o deţine în arendă, la 100,48 ha. şi prelungirea
termenului arendării cu 2 ani. Preşedintele de şedinţă propune încheierea unui act
adiţional la contractul de arendare care să prevadă reducerea suprafeţei arendate la 100,48
ha.şi prelungirea termenului cu 2 ani, cu condiţia păstrării sumei totale anuale a arendei
convenită prin contractul de arendare. Propunerea preşedintelui de şedinţă este supusă la
vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere ( Meglei ).
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
Jurconi Ioana
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