
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 iulie  2017

              Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La  lucrările  şedinţei  sunt  prezenţi  11  membri  ai  Consiliului  Local  al  comunei

Nădrag, 
      Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este d-na Andrei
Flavia Ioana.
              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 aprobarea Strategiei de dezvolatre locală a Comunei
Nădrag pentru perioada 2017 - 2023.
            2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor lunare  ale personalului din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local al Comunei Nădrag.
            3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 2 platforme închise pentru colectarea
deşeurilor menajere.
            4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 11 parcele de
teren intravilan situate pe str. Lunca din Nădrag.
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de combustibil pentru utilajele
din dotarea Primăriei Nădrag.
            6.  Diverse 
 Preşedintele  de  şedinţă  pune  în  discuţie  punctul  1  al  ordinii  de  zi-  .   Proiect  de
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvolatre locală a Comunei Nădrag pentru perioada
2017 – 2023, prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind  discuţii,  preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi : 2.  Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  salariilor  lunare   ale personalului  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice din subordinea Consiliului
Local al Comunei Nădrag, prin citirea proiectului de hotărâre. Dl.primar propune ca angajatii
din  compartimentul  de  specialitate  sa  prezinte  lunar  raport  de activitate.  Propunerea  este
supusa la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Nefiind alte 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  achiziţionarea  a  2  platforme  închise  pentru  colectarea  deşeurilor  menajere,   prin
citirea  proiectului  de  hotărâre.  Dl.viceprimar  propune  achizitionarea  unui  numar  de  3
platforme. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre,  cu
modificarea propusa de viceprimar. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 11 parcele de teren intravilan situate pe str.
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 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi - Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  consumului  de  combustibil  pentru  utilajele  din  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 11 voturi pentru.
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          Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi – Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
           - Cererea Asociatiei „Haina de Lumina”  pentru organizarea unei Tabere de tineret in
fosta locatie a Taberei  Nadrag. Dl.viceprimar solicita ca aceasta activitate sa fie sezoniera.
Reprezentantul asociaţiei, prezent la lucrările şedinţei, arată că activitatea va fi sezoniera – 4
luni/an. Dl.viceprimar ridică problema personalului care va fi  angajat şi arată că primăria nu
va  putea  asigura  salariul  acestora.   Reprezentantul  asociaţiei  arata  că  ar  putea  fi  aduse
călugarite  sau  alte  persoane  de  la  Biserica  Ortodoxă  Română,  care  să  lucreze.  Primarul
propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca până atunci să se
studieze actele constitutive ale  asociaţiei ce vor fi puse la dispoziţia consiliului local de către
reprezentantul acesteia. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.    

-  Cererea  Clubului  de  turism  montan  Phoenix  prin  care  solicita  sprijin  pentru
desfasurarea concursului- Se supune la vot,se voteaza cu 11  voturi pentru.

-   Cererea  d-lui.  Cega Ioan prin  care  solicită  materiale  pentru  repararea  locuinţei
închiriate de la Primăria Nădrag. Dl.primar solicită să se verifice dacă sunt achitate datoriile
la zi, în cazul în care este la zi cu plata propune să se aprobe cererea. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 1 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Corbescu Cosetta prin care solicită cumpărarea locuinţei inchiriate.
Cererea este supusă la vot şi se aproba cu 11 voturi pentru

-  Cererea  d-lui.  Cega  Marian  prin  care  solicită  cumpărarea  locuinţei  închiriate.
Cererea este supusă la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru

- Cererea Organizatiei non-guvermanentale Combiarse Creative Colective prin care
solicită sprijin pentru organizarea unei tabere creative, în perioada 28 - 30iulie 2017. Cererea
este supusă la vot şi  se aprobă cu 11 voturi pentru. 
            - Cererea d-nei director de la Creşa Nădrag prin care solicită 10 maşini lemn de foc 
necesare pentru sezonul rece 2017-2018. Cererea este supusă la vot şi se aproba cu 10 voturi
pentru, 1 abtinere (D-na Manea).
             -Referatul d-nei Buzan Adina prin care aduce la cunoştinţă că există o locuinţă liberă
situată  la  adresa  bl.24,ap.39,  care  poate  fi  repartizată.  Dl.viceprimar  propune  ca  această
locuinţă să fie repartizată familiei Furdui. Propunerea este supusă la vot şi se aproba cu 11
voturi pentru.

- Dl.Biriescu Ioan face propunerea ca aleea de lângă stadion să fie pavată. Propunerea
este supusă la vot şi se aprobă cu 11 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 Falvia Ioana                                 

Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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