PROCES VERBAL
încheiat azi 17 octombrie 2008
cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai consiliului local.
dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Meglei Gheorghe. 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. 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 acordarea de sume de bani cetăţenilor comuna Nădrag cu
ocazia diverselor evenimente aniversare
2. Proiect de hotărâre privind închirierea de terenuri aparţinând Primăriei comunei
Nădrag pentru construirea de şoproane şi garaje
3. Proiect de hotărâre privind achiziţia de jucării şi jaluzele pentru grădiniţele din Nădrag
şi Crivina.
4. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
acordarea de sume de bani cetăţenilor comuna Nădrag cu ocazia diverselor evenimente aniversare)
prin citirea proiectului de hotărâre .
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
dl. Linginari propune ca suma de 300 lei să se acorde la aniversarea nunţii de argint adică la
aniversarea a 25 de ani de căsnicie şi nu la 30 de ani aşa cum se menţionează în proiectul de
hotărâre, având în vedere că „nunta de argint” este o aniversare tradiţională la poporul român.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea d-lui Linginari. Se aprobă cu 11 voturi
pentru.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
propunerea d-lui Linginari. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind închirierea de terenuri aparţinând Primăriei comunei Nădrag pentru construirea de şoproane
şi garaje ) 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 de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru .
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţia de jucării şi jaluzele pentru grădiniţele din Nădrag şi 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 de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 4 al ordinii de zi – Diverse şi acordă
cuvântul consilierilor.
- dl. Meglei arată că au fost montate borne kilometrice pe marginea drumului judeţean pe
porţiunea Criciova – Nădrag , dar pe aceste borne nu a fost inscripţionată şi localitatea
Nădrag, ceea ce face ca persoanele care se află pentru prima oară în zonă să aibă greutăţi
în a ajunge în localitatea Nădrag, având în vedere că pe această porţiune nu există nici
un indicator sau marcaj rutier care să indice că pe acest drum se poate ajunge în
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localitatea Nădrag. Dl. Meglei solicită să se întreprindă demersuri pe lângă autorităţile
competente pentru rezolvarea situaţiei. Consilierul juridic arată că primarul a discutat
deja problema la direcţia judeţeană de drumuri.
- dl. Meglei solicită ca la următoarea şedinţă să se introducă pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre privind pavarea străzii Aleea Teiului.
- dl. Biriescu arată că în zona blocului 16 a început lucrarea de montare a pavajului din
pavele de beton şi arată că nu crede că lucrarea este finalizată având în vedere că
suprafaţa pavată este foarte redusă, că prezintă denivelări şi pavele sparte. Dl. Biriescu
solicită să se paveze o suprafaţă mai mare, având în vedere că în comună au fost montate
pavele şi la alte blocuri la care s-a acoperit întreaga suprafaţă din zona blocului. Dl.
Biriescu consideră că faptul că locuieşte în acel bloc şi că este membru al unui partid de
opoziţie în cadrul consiliului local nu trebuie să influenţeze în mod negativ acţiunea de
montare a pavelelor în zonă.
- dl. Linginari ridică următoarele probleme :
solicită să se colecteze capacele de la căminele vechii reţele de apă potabilă ce a fost
dezafectată şi să se monteze în comună la căminele reţelei noi de apă potabilă care nu au
capace, sau să se depoziteze undeva în siguranţă pentru a se preveni furtul acestora şi a
putea fi utilizate în caz de deteriorare a capacelor existente la reţeaua nouă.
solicită ca materialul lemnos, care este corespunzător, rezultat în urma tăierilor de arbori
aprobate a se efectua în parcul din centrul comunei, să fie prelucrat la un gater iar scândura
rezultată să fie utilizată pentru construirea de bănci care să se monteze în comună.
solicită ca toţi consilierii să se deplaseze în zona pieţei de pe strada Cornet pentru a
stabili locul de amplasare a celor 2 WC-uri publice care în urma controlului efectuat de
Apele Române trebuiesc mutate de pe vechiul amplasament şi amplasate într-o zonă cu
canalizare.
arată că biletele utilizate la colectarea taxei de piaţă se vor epuiza în curând şi solicită
tipărirea unor bilete noi cu elemente de siguarnţă şi care să aibă o valoare nominală mai
mare decât cele care se utilizează în prezent. Adică să aibă valoarea de 1 sau 2 lei. De
asemenea solicită adoptarea într-o şedinţă viitoare a unei hotărâri privind creşterea începând
cu anul 2009 a taxei de închiriere a meselor din piaţă la 20 lei/lună, iar persoanele care
închiriază masă pentru întregul an să nu plătească şi taxa de piaţă. Totodată dl. Linginari
solicită să se stabilească clar persoana, din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
care încasează taxa de piaţă precum şi persoana sau persoanele care o înlocuiesc în caz de
absenţă de la serviciu astfel încât să nu mai existe zile în care nu se încasează piaţa.
Preşedintele de şedinţă prezintă următoarele adrese şi cereri :
- adresă din partea Grupului Şcolar „Traian Grozăvesu ” Nădrag prin care se cere
nominalizarea unor reprezentanţi ai consiliului local în Consiliul de administraţie al
grupului şcolar, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală şi în Comisia
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. Dl. Stoiconi care are şi
calitatea de director adjunct al grupului şcolar, arată că ar fi bine ca în limita
posibilităţilor reprezentanţii să fie cadre didactice având în vedere că problemele ce se
discută în acele comisii sunt de strictă specialitate. Dl. viceprimar propune ca
reprezentanţii consiliului local să fie dl. Ungur Vasile în Consiliul de administarţie, d-ra
Jurconi Ioana în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi dl. Linginari Puiu în
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei. Nemaifiind alte propuneri se supune
la vot propunerea viceprimarului. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererile depuse de Grissak Laura, Stoian Motria, Balaş Cosmin, Mărcuţ Monika, Suciu
Simina, Ghiuţă Ionica şi Lukacs Arpad pentru închirierea a câte unui loc de parcare a
autoturismului în zona blocurilor 19 -21 unde domiciliază. Consilierul juridic
reaminteşte consilierilor că mai există o cerere a d-lui Podean Petru care a fost depusă la
şedinţa trecută a consiliului local şi a cărei rezolvare a fost amânată pentru această
şedinţă. Dl. Linginari arată că în zona respectivă au fost identificate şi marcate suprafeţe
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de 16mp pentru parcarea autoturismelor şi propune ca solicitanţilor să li se închirieze
locuri de parcare în ordinea depunerii cererilor. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui Dumitrescu Viorel prin care solicită aprobare pentru construirea unui
şopron pentru lemne în suprafaţă de 12 mp în zona blocului nr.9 unde domiciliază.
Preşedintele de şedinţă propune ca inginerul cu probleme de urbanism să informeze
consiliul local dacă există spaţiu necesar, urmând ca cererea să se discute ulterior.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-lui Gyapyas Anton prin care solicită aprobarea închiderii balconului locuinţei
pe care o deţine în blocul 9. Preşedintele de şedinţă propune ca inginerul cu probleme de
urbanism să analizeze cererea urmând ca aceasta să fie discutată ulterior. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- cererea d-nei Colev Berta şi Ternauciuc Ioan prin care solicită aprobare pentru
cumpărarea grădinii din faţa caselor pe care le deţin fiecare pe str. Liniştei. Consilierul
juridic arată că există mai multe cereri pentru cumpărarea de terenuri în zona respectivă,
la ora actuală primăria a contactat un expert pentru evaluarea terenurilor, urmând ca
după evaluare să se organizeze o licitaţie pentru vânzarea terenurilor. Preşedintele de
şedinţă propune ca petenţii să fie anunţaţi despre licitaţia ce urmează a se organiza.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Nădrag.
Preşedinte de şedinţă
Meglei Gherorghe

Secretar
Fuior Marioara
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