PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 septembrie 2017
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toti cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Secretarul comunei informează că presedinte de sedinta este dl Biriescu Ioan.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl Biriescu Ioan
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
D-l Biriescu Ioan, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinara, a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei
Nădrag, post-mortem, domnului Ana Radu.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiilor domiciliate în
Nădrag str. Şcolii bl. 19 sc. B, care se află în situaţie de necesitate cauzată de
furtuna produsă în data de 17.09.2017.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice
pentru anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei
Nădrag a unui teren intravilan, situat pe strada aleea Teiului, înscris în CF 308
Nădrag nr. top. 1/1/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134.
5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei
Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.
6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren intravilan situat în Nădrag str.
Cornet, înscris în CF 401415 Nădrag, nr. cadastral 401415.
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea de număr cadastral unui teren intravilan situat
pe strada Şcolii cu suprafaţa de 1.377 mp.
8. 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 conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Nădrag, post-mortem, domnului
Ana Radu) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl primar propune sa se tina un monent de
reculegere în memoria d-lui Radu Ana. Nefiind alte 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 acordarea unui ajutor de urgenţă familiilor domiciliate în Nădrag str. Şcolii bl. 19 sc.
B, care se află în situaţie de necesitate cauzată de furtuna produsă în data de 17.09.2017) prin
citirea proiectului de hotărâre.Dl primar arata ca pe raza comunei in urma furtunii din data
de 17.09.2017 au fost afectate bl.18 si bl.19, prin distrugerea in totalitate a acoperisurilor si
considera ca ar fi bine ca aceste blocuri sa fie izolate cu membrana, in loc de acoperis
sarpanta improvizat, acest lucru ar reduce riscul de a mai fi distrus acoperisul si propune
consiliului local sa aprobe cumpararea acestei membrane de catre primarie iar manopera de
montare sa fie platita de proprietari. Dl Biriescu I propune ca tot blocul sa fie izolat nu doar o
scara, iar daca un propietar refuza , sa nu se mai efectuieze lucrarea. Nefiind alte discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre . Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 10 voturi pentru, 1 abtinere (Biriescu I)
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Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 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 2017) prin citirea proiectului de
hotărâre. Dl.primar arata ca la CIT Nadrag din cele doua posturi prevăzute un angajat si-a
data demisia, acel post ramanand vacant şi având în vedere că la CIT este suficient un angajat
arată că a fost transformat acest post vacant in post de muncitor calificat în cadrul
compartimentului administrativ al primăriei. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre., Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi( Proiect de hotărâre
privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a unui teren intravilan,
situat pe strada aleea Teiului, înscris în CF 308 Nădrag nr. top.
1/1/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind dezmembrarea unui teren intravilan situat în Nădrag str. Cornet, înscris în
CF 401415 Nădrag, nr. cadastral 401415) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind atribuirea de număr cadastral unui teren intravilan situat pe strada Şcolii
cu suprafaţa de 1.377 mp.) prin citirea proiectului de hotarare. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi
pentru
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Referatul d-nei Buzan Adina prin care aduce la cunostinta ca apartamentul
nr.18,bl.16,sc.B,este liber si poate fi repartizat. Dl primar arată că locuinţa va fi inclusă pe
lista de prioritati.
- Cererea d-lui Ladariu Cristian solicita cumpararea terenului pe care este amplasat
garajul proprietate personala. Primarul propune amânarea discutării cererii pt. o şedinţă
ulterioară când se va identifica terenul respectiv.
- Cererea d-lui Murgoi Nicolae prin care solicita repararea copertinei garajului distrus
in urma furtunii din 17.09.2017. dl Birescu propune să se identifice pagubele produse si daca
pagubele nu sunt costisitoare sa fie suportate de către proprietar. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Ilau Emanuel prin care renunta la locuinta repartizata de la bl 13,
- Cererea d-lui Daroti Iacob prin care solicita aprobarea scaderii din chiria datorata a
costurilor ocazionate cu repararea locuintei. Dl primar arata ca dl. Daroti nu are platita chiria
la zi si propune ca cererea sa fie repartizata inginerului cu urbanismul care sa constate ce
materiale sunt necesare pentru repararea locuintei inchiriate si cantitatea acestora, urmând ca
cererea să fie discutată după plata datoriilor la zi. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
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- Dl.viceprimar arata ca producatorii din piata agroalimentara sunt nemultumiti ca unii
vand marfa direct din masinile proprietate personala fara sa plateasca taxa de piata si propune
sa se majoreze taxele dupa cum urmeaza:
-inchiriere masa piata - 200 lei/an (plata pe trimestru)
-taxa inchiere masa pe zi - 4 lei/mp/zi
-taxa vanzare in fata pietei - 10 lei/masina/zi
Propunerea este supa la vot si este adoptat cu 11 voturi pentru.
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
Biriescu Ioan

Secretar
Fuior Mărioara
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