
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 februarie 2020

            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 general al comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă  este dl. Lăzărescu
Răzvan.
             Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al
şedinţei anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

Dl. Lăzărescu, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului
Parcul de aventură Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului pe care este amplasat
obiectivul Parcul de aventură Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative.

3. Proiect  de  hotărâre  acordarea  de  fonduri  Bisericii  Crestine  Baptiste  din  Nădrag,
necesare achiziionării de mobilier pentru sala bisericii.

4. Proiect de hotărâre privind executarea de lucrări de reparaţii a unui trotuar de pe raza
comunei Nădrag, de către personalul din cadrul Primăriei Comunei Nădrag

5. Proiect de hotărâre privind achziţionarea de materiale şi dispozitive pentru repararea
unor trotuare de pe raza comunei Nădrag.

6. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui ansamblu ornamental  pentru marcarea
intrării în comuna Nădrag.

7. Proiect de hotârâre privind modul de valorificare pentru anul 2020 a masei lemnoase
din pădurile aflate în patrimoniul Comunei Nădrag

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea staţiilor publice de pe raza UAT Comuna Nădrag
pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor deserviţi de serviciile de transport judeţean
prin curse regulate. 

9. 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 aprobarea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului Parcul de aventură Nădrag
destinat activităţilor fizice şi recreative)  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 de şedinţă pune în discuţie punctul 2  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului pe care este amplasat obiectivul Parcul
de  aventură  Nădrag  destinat  activităţilor  fizice  şi  recreative)  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 3  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre acordarea de fonduri Bisericii Crestine Baptiste din Nădrag, necesare achiziionării de
mobilier pentru sala bisericii ) 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  executarea  de  lucrări  de  reparaţii  a  unui  trotuar  de  pe  raza  comunei
Nădrag, de către personalul din cadrul Primăriei Comunei Nădrag  ) prin citirea proiectului de
hotarâre. Primarul solicită completarea proiectului de hotărâre prin aprobarea executării de
trotuare şi în satul Crivina, conform documentaţiilor tehnice. Nemaifiind discuţii preşedintele



de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
         Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achziţionarea de materiale şi dispozitive pentru repararea unor trotuare de pe
raza comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii  preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat conform propunerii primarulu . Proiectul
modificat este adoptat cu 11 voturi pentru.
          Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind amenajarea unui ansamblu ornamental pentru marcarea intrării în comuna
Nădrag ) 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 7  al ordinii de zi (Proiect de
hotârâre privind modul de valorificare pentru anul 2020 a masei lemnoase din pădurile aflate
în  patrimoniul  Comunei  Nădrag )  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 8  al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  stabilirea  staţiilor  publice  de  pe  raza  UAT  Comuna  Nădrag  pentru
îmbarcarea/debarcarea  călătorilor  deserviţi  de  serviciile  de  transport  judeţean  prin  curse
regulate ) 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 9 al ordinii de zi – Diverse,
prin citirea următoarelor cereri şi adrese:
          -cererea d-nei. Anghel Andrada Simona prin care solicită repartizarea spre închiriere a
locuinţei  proprietate  a  Primăriei  Nădrag,  situată  pe  strada  Tineretului  ,  bl.2,  sc.A,  ap.15.
cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
           -cererea depusă de Huţanu Mitică Marius prin care solicită repartizarea în chirie a unei
locuinţe proprietate a primăriei. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe lista de
priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
          - sesizarea depusă de mai mulţi cetăţeni domiciliaţi pe strada Cornet, prin care reclamă
mizeria care persistă de mai mulţi ani la casa proprietate a primăriei  închiriată de familia
Knejnik,  casă aflată  în vecinătatea petenţilor.  Primarul  arată  că li  s-a atras atenţia  în mai
multe rânduri chiriaşilor să facă curăţenie, ba chiar a trimis şi personal din cadrul primăriei să
ridice gunoaiele şi deşeurile din curte şi din locuinţă,  dar după o perioadă scurtă de timp
situaţia s-a repetat. De asemenea primarul informează că se analizează posibilitatea mutării
chiriaşilor în altă locaţie, posibil chiar într-o locuinţă tip container ce ar putea fi achiziţionată
de primărie.    
          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.

                Preşedinte de şedinţă
                  Lăzărescu Răzvan                                                          Secretar general

Fuior Mărioara


