
                                                            PROCES VERBAL
                                                     încheiat azi 18 noiembrie 2008

 cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag,

La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai consiliului local Biriescu Ioan,
Dobra Lucia, Jurconi Ioana, Juşca Petru, Linginari Puiu, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Stoian
Zaharia, Stoiconi Cristian, Ungur Vasile. 
            dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Meglei Gheorghe. Propunerea este
supusă la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.

 Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.

dl. Meglei Gheorghe, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
            1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către proprietarii unor case de
locuit, a terenurilor proprietate privată a Comunei Nădrag, pe care sunt amplasate respectivele case.
            2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de licitaţii pentru vânzarea unor
terenuri intravilane aflate în comuna Nădrag. 
            3   Proiect de hotărâre privind achiziţia directă, fără licitaţie a unui contract de servicii
pentru capturarea, transportarea în adăposturi specializate şi sterilizarea  câinilor fără stăpân de pe
raza comunei Nădrag, de către o firmă specializată.   
            4.   Diverse .
            Preşedintele de şedinţă  supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării directe către proprietarii unor case de locuit, a terenurilor proprietate privată a
Comunei Nădrag, pe care sunt amplasate respectivele case.) prin citirea proiectului de hotărâre .

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă supune la vot proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea organizării de licitaţii pentru vânzarea unor terenuri intravilane aflate în comuna Nădrag)
prin citirea proiectului de hotărâre .

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă supune la vot proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru .
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţia  directă,  fără  licitaţie  a  unui  contract  de  servicii  pentru  capturarea,  transportarea  în
adăposturi specializate şi sterilizarea  câinilor fără stăpân de pe raza comunei Nădrag, de către o
firmă specializată. ) prin citirea proiectului de hotărâre .

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect.
Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă supune la vot proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de

hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 4 al ordinii de zi – Diverse prin citirea
următoarelor cereri:
            - cererile d-lor Huţanu Andrei – Ioan, Huţanu Sebastian- Liviu, Gyapjas Aranka pentru
repartizarea a câte unei locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de
priorităţi. Propunerea preşedintelui de şedinţă este aprobată cu 10 voturi pentru.
           În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la acest
punct al ordinii de zi. 

- Dl. Juşca arată că la familia Knejnik Iosif domiciliată pe str. Cornet, părinţii lasă deseori
copiii singuri în casă, nesupravegheaţi, în timp ce ei merg la restaurant pentru a consuma
băuturi alcoolice, întorcându-se ambii acasă în stare de ebrietate şi solicită să se ia măsuri
pentru protejarea copiilor minori ai familiei. Dl. primar arată că au fost întreprinse mai
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multe vizite  la domiciliul  familiei  de către  comisii  desemnate de către  primărie  şi de
asemenea  au  fost  înştiinţate  şi  autorităţile  judeţene  abilitate  în  domeniul  protecţiei
copilului,  dar  până  în  prezent  aceste  organe  judeţene  nu au  dispus  măsuri  împotriva
părinţilor.

- Dl. Stoiconi, în calitate de director adjunct al grupului şcolar din comună arată că în jurul
şcolii  există  mai  multe  magazine care vând băuturi  alcoolice şi ţigări  elevilor  care le
frecventează în timpul programului de învăţământ, lipsind astfel nemotivat de la ore. Dl.
Stoiconi arată că împotriva acestor agenţi comerciali ar trebui luate măsurile prevăzute de
legislaţia  în  vigoare.  Primarul  propune  ca  la  următoarea  şedinţă  să  fie  invitaţi  toţi
comercianţii care au magazine pe o rază de 200 m. de şcoală şi să li se atragă atenţia că
dacă  vor  continua  să  vândă  alcool  şi  ţigări  elevilor,  vor  fi  sancţionaţi  potrivit  legii,
putându-se merge până la închiderea activităţii magazinelor. De asemenea propune să fie
studiată posibilitatea construirii  unui gard în jurul şcolii,  ca să nu mai poată elevii  să
părăsească incinta şcolii în timpul programului. Propunerea primarului este aprobată cu
10 voturi pentru. 

- Dl. Linginari întreabă dacă au fost aduse bilete pentru încasarea taxei de piaţă. Primarul
arată că au fost comandate bilete de piaţă, dar nu au fost încă terminate.

- Dl. Linginari arată că la staţia de autobuz de la blocul 5 lipsesc câteva foi de tablă de pe
acoperiş. Primarul arată că va fi comandată fibră de sticlă pentru toate staţiile de autobuz
din comună.                 

           Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local Nădrag.

Preşedinte de şedinţă 
                          Meglei Gherorghe                                        Secretar

    Fuior Mrioara 
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	Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu 10 voturi pentru.

