PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23 noiembrie 2020
Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează motivat dl. Biriescu Ioan Lazăr şi dl. Neag Cristian.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari Puiu
Ioan.
Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară şi dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea perioadei normale,
a mandatului de consilier local al Consiliului Local al comunei Nădrag, al domnului
Biriescu Lazăr - Ioan
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2020.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2021.
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocarea de număr
cadastral nou, a unei parcele de teren intravilan cu suprafaţa de 155 mp, situată în
comuna Nădrag str. Oţelarilor , şi înscrierea într-o carte funciară nouă.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de ornamente luminoase pentru pavoazarea
festivă a comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru
anul 2021, cu imagini din comuna Nădrag.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2021-2022.
8. Proiect de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a terenului extravilan înscris
în CF. 401509 Nădrag, nr. top.401509 cu suprafaţa de 5.000 mp.
9. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind încetarea de drept, înainte de expirarea perioadei normale, a mandatului de consilier
local al Consiliului Local al comunei Nădrag, al domnului Biriescu Lazăr - Ioan ) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2020 ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 ) prin citirea proiectului
de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocarea de număr cadastral nou, a unei parcele de
teren intravilan cu suprafaţa de 155 mp, situată în comuna Nădrag str. Oţelarilor , şi înscrierea
într-o carte funciară nouă ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea de ornamente luminoase pentru pavoazarea festivă a comunei Nădrag
în sezonul sărbătorilor de iarnă) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii,

preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2021, cu imagini din
comuna Nădrag ) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl. Balas doreste să cunoască preţul unul
calendar. Preşedintele de şedinţă arată că în conformitate cu prevederile legale va fi demarată
o procedură de achiziţie publică în cursul căreia vor fi analizate oferte de preţ publicate pe
SICAP de mai mulţi operatori, urmând ca ulterior sa fie selectat executantul. Nefiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2021-2022) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind evaluarea în vederea vânzării a terenului extravilan înscris în CF. 401509 Nădrag, nr.
top.401509 cu suprafaţa de 5.000 mp ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:
-Adresa nr. 1658 din 16.09.2020 a Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu prin care
solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai primarului în organismul de
conducere şi în comisiile speciale din cadrul liceului. Preşedintele de şedinţă propune
următoarele:
- Reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Traian
Grozăvescu” din partea Consiliului Local al comunei Nădrag : Lăzărescu Răzvan
Cristian şi Schöner Emil - Alexandru.
- Reprezentant în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Traian
Grozăvescu” din partea Primarului comunei Nădrag: Andrei Flavia Ioana.
- Reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
Nădrag : Ungur Vasile.
- Reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia pentru
Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar din cadrul Liceului Tehnologic
„Traian Grozăvescu” Nădrag : Balaş Cristian.
Propunerea este supusă la vot şi este votată cu 9 voturi pentru.
-Oferta Roche Diagnostics România pentru furnizarea de teste rapide pentru
identificarea anticorpilor COVID. Primarul propune ca oferta să fie prezentată medicului de
familie din comună, urmând ca în cazul de răspunsul acestuia este favorabil să fie achiziţionate
teste pentru testarea gratuită a persoanelor din comună care doresc acest lucru.
-Cererea d-lui. Dragomir Viorel prin care solicită montarea unei copertine pentru
parcarea autoturismului propriu în zona blocului 23. Viceprimarul arată că a verificat la faţa
locului şi există spaţiu disponibil şi propune aprobarea închirierii terenului aferent şi executarea
copertinei de către solicitant. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
-Cererea d-lui. Bozga Gheorghe prin care solicită repartizarea în chirie a unei locuinţe
din fondul locativ al primăriei. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de
priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este votată cu 9 voturi pentru.
-Cererea d-nei. Farcaş Baby prin care solicită aprobarea unui racord la reţeaua de apă
potabilă a comunei la şopronul pentru lemne al apartamentului pe care îl deţine. Cererea este
supusă la vot şi este respinsă cu 9 voturi împotrivă.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct al ordinii de zi.

-Dl. Ionele arată că la staţia de autobuz din satul Crivina este necesară ridicarea
nivelului podelei întrucât intră apa de ploaie în staţie, sau se poate monta pavaj în staţie pentru
a nu se forma noroi.
-Dl. Balaş arată că hidrantul de pe strada Oţelarilor este deteriorat. Viceprimarul spune
că va fi reparat.
Primarul consultă membrii consiliului local în privinţa modalităţii de punere la
dispoziţia consilierilor a documetelor aferente şedinţelor de consiliu ( proiecte de hotărâre,
referate etc. ) Preşedintele de şedinţă propune ca documentele să fie puse la dispoziţia
consilierilor la sediul primăriei. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi
pentru.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa extraordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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