PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 ianuarie 2019
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 informează că preşedinte de sedinţă este dl. Linginari Puiu Ioan.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl.Linginari, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru
anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce
vor fi efectuate în cursul anului 2018 în comuna Nădrag de către persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT
Comuna Nădrag şi a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019.
5. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al
primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul 2018.) 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 (Proiect de hotărâre
privind aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2018). Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate
în cursul anului 2018 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat) prin citirea proiectului de hotarâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag şi
a Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019) prin citirea proiectului de hotarâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi – Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea d-nei. Buzan Andra Ioana prin care solicită un ajutor de urgenţă pentru
cauze medicale, având în vedere că a suferit o intervenţie chirurgicală de extirpare a unui

rinichi şi necesită în continuare tratament costisitor. D-na Andrei consideră că se impune
acordarea unui ajutor. Dl. Biriescu Ioan propune acordarea sumei de 3.000 lei. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-lui. Ghiuţă Doru prin care solicită materiale ( ciment, nisip, pietriş )
pentru amenajarea apărării de mal pe strada Bretoane în zona casei sale, arătând că este
dispus să ajute cu manopera lucrării. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
-Cererile deţinătorilor contractelor de închiriere a spaţiilor acoperite de parcare a
autoturismelor din zona blocurilor 17 şi 22, prin care solicită asigurarea materialelor ( profile
metalice, laţuri, policarbonat ) necesare reparării copertinei deteriorate în urma căderilor
masive de zăpadă din cursul lunii ianuarie 2019. Primarul propune aprobarea cererii, urmând
ca inginerul cu urbanismul din cadrul primăriei să întocmească un necesar de materiale.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-nei. Popescu Ana prin care doreşte să renunţe la suprafaţa de 16,5 mp.
din totalul de 30 mp. din spaţiul Primăriei pe care îl deţine în folosinţă pentru depozitarea
lemnelor de foc. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererile depuse de Stancu Radu Alexandru şi Muntean Andrei prin care solicită
repartizarea în chirie de locuinţe din patrimoniul primăriei. Preşedintele de şedinţă propune
includerea cererilor pe lista de priorităţi iar solicitanţii să nu aibă restanţe de plată faţă de
Primăria Nădrag la taxe-impozite sau utilităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi. Nu sunt probleme
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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