PROCES - VERBAL
Încheiat azi 07 septembrie 2017
Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag, absenti : Linginari Puiu Ioan si Schoner Emil-Alexandru.
Secretarul comunei informează că este nevoie să fie ales un preşedinte de şedinţă
pentru următoarele 3 luni. Dl viceprimar propune presedinte de sedinta pe dl Biriescu Ioan,
propunere votata cu unaninitate de voturi.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă pentru următoarele
3 luni este dl Biriescu Ioan
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
D-l Biriescu Ioan, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de indata, a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 50 buc. stâlpi metalici pentru reţeaua
de iluminat public a comunei Nădrag
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea de realizării a două obiective de investiţii în
comuna Nădrag
4. Proiect de hotarare privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii
„Ruga satului Crivina” în anul 2017.
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducere la punctul 5 a unui
proiect de hotarare privind achiziţionarea de lemne de foc pentru Creşa din Nădrag, staţia de
tratare a apei potabile şi blocul de locuinţe nr.24 din Nădrag, pentru sezonul rece 2017-2018.
Iar punctul 6 va fi Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 9 voturi
pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificata. Se aproba cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag pentru anul 2017) 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 achiziţionarea a 50 buc. stâlpi metalici pentru reţeaua de iluminat public a comunei
Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre . Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea de realizării a două obiective de investiţii în comuna Nădrag ) Dl.primar
informează că obiectivele de investitii care sunt necesare si anume: amenajarea unui teren de
fotbal si reamenajarea si modernizarea Parcului Central si arata că în prezent nu avem un
teren de fotbal în comună şi in acest sens s-a identificat un teren în zona Oxigen. Dl Minea
intreaba ce se intampla cu Parcul de aventura acesta nefiind terminat. El crede ca ar fi cel mai
bine sa terminam investitiile incepute iar dupa aceea sa incepem altele. Dl primar arata ca
pentru Parcul de aventura avem proiect pentru imprejmuire si acces, iar Parcul Central fiind
in centrul comunei şi obiectele de mobilier stradal din dotarea sa fiind vechi, este necesar sa
fie reamenajat si modernizat. Dl Biriescu Ioan propune sa fie contactata o firma in domeniul
horticulturii care sa stabileasca arborii si arbusti care ar putea fi plantati in parc tinand cont de
1

sol si temperatura. Dl Biriescu Lazar arata ca in parc ar fi benefica plantarea de arbori
ornamentali. Dl Ungur sustine ideea reamenajarii parcului Central si arata ca ar fi bine daca
un SRL ar fi dispus sa administreze ambele parcuri si cel de aventura si cel central. Nefiind
alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, Proiectul este adoptat
cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi, (Proiect de hotarare
privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga satului Crivina” în anul
2017). Dl primar arata ca pentru organizarea activitatii culturale- Ruga din satul Crivina ar fi
necesara suma de maxim 7.000 lei. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi, (Proiect de hotarare
privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga satului Crivina” în anul
2017) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea SC Luzan Logistic SRL prin care solicita eliberarea autorizatiei de
comercializare in zona publice in structurile de vanzare cu sediu ambulant,permanent, zona
Nadrag avand ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata in
sistem de distributie. Cererea este supusa la vot si se aproba cu 9 voturi pentru.
-Cererea Organizatiei non-guvermanentale Federatia Caritas prin care solicita sprijin
financiar pentru amenajarea spatiului in care functioneaza cantina sociala, spatiu inchiriat de
la primaria Nadrag. Cererea este supusă la vot si se aproba cu 9 voturi pentru.
-Cererea dnei Ternauciuc Ana prin care solicita sa i se scada din valoarea chiriei
cheltuielile efectuate pentru repararea case inchiriate de la primarie. Dl Biriescu propune ca
cererea sa fie repartizata dlui inginer Deliomini care sa se deplaseze la fata locului,impreuna
cu 2 consilierei (Schomer Emil si Linginari Puiu) sa constate ce reparatii s-au facut si ce
materiale s-au folosit – se aproba cu 9 voturi pentru propunerea dlui. Biriescu
-Cererea dlui Stroiescu Adrian prin care solicita inchirierea unei locuinte. Primarul
arata ca in monentul de fata nu sunr locuinte libere si propune ca cererea sa fie trecuta pe lista
de prioritati pana la identificarea unei locuinte libere. Propunerea este supusă la vot si este
aprobata cu 9 voturi pentru.
Cererea dnei Dobrean Ionela Andreea prin care solicita inchirierea unei locuinte.
Primarul propune ca cererea sa fie trecuta pe lista de prioritati pana la identificarea unei
locuinte libere. Propunerea este supusă la vot si este aprobata cu 9 voturi pentru.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocata de indata a Consiliului Local al comunei Nădrag.
Preşedinte de şedinţă
Biriescu Ioan

Secretar
Fuior Mărioara
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