
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 iulie  2014

              
              Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările şedinţei  sunt prezenţi  toţi  cei 11 membri ai  Consiliului  Local al
comunei Nădrag.  
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur
Vasile. 

  Dl.  Ungur,  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 fondurilor destinate  organizării  sărbătorii
„Ruga satului Crivina” în anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind capturarea şi transportarea în adăposturile serviciilor
specializate, a câinilor fără stăpân de pe raza comunei Nădrag.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  evaluarea  în  vederea  vânzării  a  două  terenuri
intravilane aferente clădirii în care a funcţionat fosta centrală termică a blocului
nr. 6 din Nădrag.    

4. Diverse.
            Primarul propune modificarea ordinii de zi astfel: introducerea la punctul 4 a unui
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie a unui teren intravilan cu suprafaţa de
1.000 mp situat în localitatea Nădrag strada Lunca.

- renumerotarea cu nr. 5 a punctului de pe ordinea de zi „Diverse”.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi . Se
aprobă  cu  11  voturi  pentru.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  ordinea  de  zi
modificată. Se aprobă cu 11 voturi pentru
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  fondurilor  destinate  organizării  sărbătorii  „Ruga  satului
Crivina” în anul 2014) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului
de  specialitate.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  capturarea  şi  transportarea  în  adăposturile  serviciilor  specializate,  a
câinilor fără stăpân de pe raza comunei 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 11 voturi pentru 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a două terenuri intravilane aferente clădirii
în  care  a  funcţionat  fosta  centrală  termică  a  blocului  nr.  6  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 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind vânzarea prin licitaţie a unui teren intravilan cu suprafaţa de 1.000 mp
situat  în  localitatea  Nădrag  strada  Lunca)  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 11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- cererea  d-nei.  Buga  Sarica  Mariana  Irina  prin  care  solicită  aprobarea
indemnizaţiei  legale  pentru  fiul  său  minor  Buga  Romolus  Anghel  care  este



persoană cu handicap. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.

- cererea d-nei. Bucşa Cornelia, persoană cu handicap, prin care solicită un ajutor
financiar, având în vedere că pensia de care beneficiază nu acoperă cheltuielile cu
tratamentele medicale şi aparatul respirator la care este conectată în permanenţă.
Viceprimarul propune acordarea unui ajutor financiar în valoare de maxim 1.000
lei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererea d-nei. Marton Carmen Mariana, prin care solicită materiale de construcţie
pentru repararea zidului de protecţie din spatele blocului 23 care sa fost deteriorat
la inundaţiile din 12 iulie 2014. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.

- cererea d-lui. Scraba Vladimir prin care solicită un sprijin constând în materiale
de construcţie  pentru repararea pagubelor produse în gospodăria sa la inundaţiile
din data de 12.07.2014. Viceprimarul propune să se constituie o comisie care se
va  deplasa  la  domiciliul  petentului  în  vederea  inventarierii  pagubelor  şi
determinarea cantităţilor de materiale necesare. Dl. Ungur propune ca din comisie
să facă parte viceprimarul, inginerul cu probleme de urbanism al primăriei Nădrag
şi consilierii locali Linginari Puiu şi Breabăn Georgel. Propunerea d-lui. Ungur
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- cererile depuse de d-na. Suster Adina şi  d-na. Marton Carmen Mariana prin care
ambele solicită închirierea unui loc de parcare în zona blocului 23. Viceprimarul
propune ca dl.  consilier   Linginari  care s-a  ocupat  de delimitarea  locurilor  de
parcare în zonă să se deplaseze la faţa locului pentru a stabili dacă sunt locuri
libere. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- cererile depuse de dl. Ionele Ioan şi dl. Costea Vasile, ambii domiciliaţi în blocul
2 de pe strada Tineretului prin care ambii solicită închirierea fostului apartament 1
de la subsolul  blocului,  spaţiu care de mai  mulţi  ani  nu mai  are  destinaţia  de
locuinţă fiind impropriu, ci are destinaţia de boxă pentru materiale şi care este
liber, fostul deţinător al contractului de închiriere renunţând la contract. Se supune
la vot cererea d-lui. Ionele Ioan. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru. Având
în vedere rezultatul votului prin care s-a aprobat cererea d-lui. Ionele, cererea d-
lui. Costea Vasile nu se mai supune la vot.

- cererea d-lui. Hriţcan Dimitrie prin care solicită concesionarea terenului pe care-l
foloseşte ca grădină şi anexă din vecinătatea blocului 16. Consilierul juridic arată
că este  necesară clarificarea  situaţiei  juridice  a terenului  (  în  sensul  verificării
înscrierii sale în cartea funciară ) şi mai arată că nu se poate concesiona direct d-
lui.  Hriţcan  ci  este  nevoie  de  o  licitaţie.  Preşedintele  de  şedinţă  propune
demararea procedurilor privind organizarea licitaţiei de concesionare a terenului,
după clarificarea situaţiei juridice a acestuia. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererile depuse de Coracioni Ilona şi Buga Sarica Mariana Irina prin care solicită
repartizarea  de  locuinţe.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  ca  cererile  să  fie
introduse pe lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată 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 
                     Ungur Vasile                                                      Secretar

                         Fuior Mărioara


