
PROCES VERBAL
încheiat azi 25 august 2009

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 8 membri ai Consiliului Local Nădrag: Biriescu

Ioan,  Dobra  Lucia,  Jurj  Remus,  Lăzărescu  Marinică,  Meglei  Gheorghe,  Minea  Vasile,  Stoian
Zaharia, Ungur Vasile.  
            Dl. Stoian propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile. Propunerea este supusă
la vot si este aprobată cu 8 voturi pentru.

Consilierul  juridic  supune  spre  aprobare  procesul  verbal  al  şedinţei  anterioare.  Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  8 voturi pentru.

Dl.  Ungur  Vasile,  preşedinte  de şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  ordinară  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 2009.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor pentru a organiza  Ruga în satul Crivina în
anul 2009. 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea Zilei Padeşului în comuna Nădrag.
4. Proiect  de hotărâre privind achiziţionarea directă  a unui generator  de sudură la Primăria

Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui parc rustic de agrement pe strada Luncă din

Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii fără publicarea anunţului a contractului de

lucrări privind Suplimentarea  lucrărilor de Reparaţii străzi comuna Nădrag.  
7. Diverse.   

            Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 8  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
2009) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.           
           Preşedintele  de şedinţă  solicită  discuţii  pe marginea  acestui  proiect.  Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 8 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea fondurilor pentru a organiza  Ruga în satul Crivina în anul 2009) prin citirea proiectului
de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
            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 8
voturi pentru.  
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
organizarea Zilei Padeşului în comuna Nădrag)  prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului de specialitate.

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 8
voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea directă a unui generator de sudură la Primăria Nădrag)  prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
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Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul propune ca să
se  introducă  în  proiectul  de  hotărâre  şi  aprobarea  achiziţionării  directe  a  unei  betoniere  cu
capacitatea de 350 l, necesară pentru lucrările efectuate de către primăria Nădrag în regie proprie.
Nemaifiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  completat  cu
propunerea primarului. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  amenajarea  unui  parc  rustic  de  agrement  pe  strada  Luncă  din  Nădrag.)  prin  citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul propune să se
aprobe şi achiziţionarea directă fără licitaţie a mobilierului de grădină necesar pentru amenajarea
parcului.

Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre completat cu
propunerea primarului. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
aprobarea  atribuirii  fără  publicarea  anunţului  a  contractului  de  lucrări  privind  Suplimentarea
lucrărilor de Reparaţii străzi 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 8
voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse prin prezentarea
următoarelor cereri şi adrese:

- adresa din partea d-lui. consilier Jurj Remus prin care solicită consiliului local să-i aprobe
renunţarea  la  indemnizaţia  de  consilier  pentru  perioada  01.09.2009  –  31.12.2009.
Preşedintele  de şedinţă arată că dl.  Jurj  nu trebuie să solicite  aprobarea consiliului  local
pentru a renunţa la indemnizaţie, ci această renunţare este un act unilateral de voinţă al d-lui
Jurj,  care este adus la cunoştinţa Consiliul Local al Comunei Nădrag .

- Cerereile d-lor Dobrescu Marius Alexandru şi Lungu Paul Doinel de a li se acorda câte o
locuinţă. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie introduse pe lista de priorităţi.
Propunerea este aprobată cu 8 voturi pentru.

         În  continuare  preşedintele  de  şedinţă  acordă  cuvântul  participanţilor  la  şedinţă  pentru
eventuale probleme la acest punct al ordinii de zi. 
        Viceprimarul informează consiliul local că locuinţa din str. Oţelarilor bl. 4 ap. 20 care a fost
repartizată din luna noiembrie 2008 d-nei. Bozgan Simona este neocupată şi la ora actuală, ba chiar
şi  mai  mult  decât  atât,  uşa  apartamentului  este  descuiată,  ceea  ce  face  posibilă  vandalizarea
apartamentului  de către   persoane care ar  putea intra în  apartament.  Primarul  propune anularea
repartiţiei pentru închirierea apartamentului de către d-na Bozgan, şi emiterea unei alte repartiţii
pentru închirierea locuinţei de către fam. Gogoaşă Daniel care este următorul solicitant pe lista de
priorităţi.  De  asemenea  primarul  propune  ca  pe  repartiţie  să  se  specifice  obligativitatea  ca
beneficiarul să se mute în apartament într-un termen de 1 – 3 luni, în caz contrar repartiţia fiind
anulată şi solicitantul fiind trecut pe ultimul loc pe lista de priorităţi. Propunerile primarului sunt
supuse la vot şi sunt aprobate cu 8 voturi pentru.
        Primarul solicită consilierilor să se implice în efectuarea curăţeniei în jurul Căminului cultural
din Crivina şi în jurul şcolii din Crivina, având în vedere că se apropie ruga din sat şi deschiderea
anului şcolar.         
        Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

                  Preşedinte de şedinţă 
                        Ungur Vasile                                         Secretar

                           Fuior Mărioara 
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