PROCES - VERBAL
Încheiat azi 21 aprilie 2021

Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că preşedinte de şedinţă este dl. Surd Nicolae
Alexandru.
Dl. Surd, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru
anul 2021 aprobată prin HCL Nădrag nr. 3 din 15.01.2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordării la retelele de electricitate şi apă –
canalizare a capelei mortuare situate în cimitirul de pe strada Şcolii.
4. Diverse
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru
anul 2021) 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al
primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul 2021 aprobată prin HCL Nădrag
nr. 3 din 15.01.2021 ) 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea racordării la retelele de electricitate şi apă – canalizare a capelei mortuare
situate în cimitirul de pe strada Şcolii. ) 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 4 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:
- Referatul prezentat de compartimentul impozite şi taxe care arată că locuinţa
proprietate a primăriei situată la adresa str. Şcolii bl.21, sc. B. ap.12 este liberă şi poate fi
repartizat în chirie.
- Adresa depusă de SC Baza Agrement „R&M SRL” prin care solicită apobarea
orarului de funcţionare al firmei la locaţia de pe strada Metalurgiştilor nr.1 astfel: zilnic între
orele 7,00 – 22,00. Administratorul firmei arată că vor fi respectate întrutotul restricţiile
impuse de actualul context epidemiologic privind pandemia cu COVID. Cererea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
-dl. Ionele arată că ar fi necesară efectuarea unei curăţenii pe terenul aferent fostului ştrand
de pe strada Padeş. De asemenea arată că şi clădirea situată în fosta piaţă agroalimentară de pe
strada Piaţa Parc este în stare avansată de degradare, fiind în pragul prăbuşirii, ceea ce

constituie un real pericol public. Primarul informează că în cazul ambelor imobile este vorba
de proprietăţi private şi ca atare vor fi somaţi proprietarii să facă curăţenie şi să repare sau să
dărâme clădirea degradată.
-dl. Balaş informează că pe strada Fagului a fost reparat un hidrant de la reţeaua de apă, dar
în urma reparaţiei caminul hidrantului a rămas descoperit şi este destul de adânc. Viceprimarul
arată că va fi acoperit caminul cu capac în cursul saptamânii viitoare.
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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