
                                                            PROCES VERBAL
                                                     încheiat azi 08 decembrie 2008

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

La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 7 membri ai consiliului local : Biriescu Ioan,
Dobra Lucia, Jurconi Flavia Ioana, Linginari Puiu, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Stoian Zaharia. 
            dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Biriescu Ioan. Propunerea este supusă
la vot si este aprobată cu 7 voturi pentru.

Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu  7 voturi pentru.

dl.  Biriescu  Ioan,  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 încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Niţu Lucian
Petruţ.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  mandatului  de  consilier  local  al  d-lui.  Stoiconi
Cristian.

3. Proiect  de hotărâre  privind rectificarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  pentru anul
2008, al Consiliului Local al comunei Nădrag . 

           4.   Diverse               
            Preşedintele de şedinţă  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 7 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
încetarea  mandatului  de  consilier  local  al  d-lui.  Niţu  Lucian  Petruţ)  prin  citirea  proiectului  de
hotărâre .

Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. 
Viceprimarul arată că ar fi necesar să se discute cu demisionarul, în calitate de colegi de

partid, pentru a afla motivele. Primarul consideră că nu crede că mai sunt necesare discuţii, având în
vedere că dl. Niţu a depus o cerere de demisie pe care a motivat-o ca fiind din motive personale. 

Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
încetarea  mandatului  de  consilier  local  al  d-lui.  Stoiconi  Cristian)  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 7 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri  şi cheltuieli  pentru anul 2008, al Consiliului Local al comunei
Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre .

Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă supune la vot proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de
hotărâre este adoptat cu 7 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 4 al ordinii de zi – Diverse prin citirea
următoarelor cereri sau adrese:

- cererea  d-lui  Negrea  Nicuşor  de  a  fi  angajat  în  funcţia  de  asistent  personal  pentru
persoana cu handicap Şăndruţ Florica. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 7
voturi pentru.

- cererea d-nei Zăbavă Adriana prin care solicită concesionarea suprafeţei de 300mp teren
aflat  pe  strada  Liniştei  nr.  15.  Primarul  propune amânarea  discutării  cererii  pentru  o
şedinţă ulterioară în vederea stabilirii cu exactitate a statutului juridic al terenului şi a
modalităţii de concesionare sau vânzare prin licitaţie a terenului.

- cererea d-lui Călin Cristian prin care solicită o adeverinţă privind participarea sa activă la
evenimentele din decembrie 1989. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 7 voturi
pentru. 
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- cererea  d-nei  Varga  Valeria  Maria  prin  care  solicită  închirierea  unui  teren  pentru
construirea unui garaj în zona blocului 23. Primarul arată că a fost adoptată o hotărâre a
consiliului local prin care se aprobă construirea de garaje doar persoanelor care deţin
autoturisme.  Ca  atare  propune  să  se  solicite  petentei  prezentarea  actelor  doveditoare
privind  proprietatea  unui  autoturism,  urmând  ca  cererea  să  fie  discutată  după  aceea.
Propunerea este aprobată cu 7 voturi pentru.

- cererea  d-lui  Crăciun  Petru  pentru  repartizarea  unei  locuinţe.  Preşedintele  de  şedinţă
propune ca cererea să fie trecută pe lista  de priorităţi.  Propunerea este aprobată cu 7
voturi pentru.

- dl. primar informează consiliul local că începând cu data de 15.12.2008 este în concediu
legal de odihnă pentru anul 2008.     

           În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor care au probleme la acest
punct al ordinii de zi. 

- dl.  Linginari  solicită  să  se  paveze  aleea  din  zona  blocurilor  18-23,  partea  dinspre
depozitul  firmei  Tunad,  alee  folosită  de  locuitorii  blocurilor  pentru  deplasare.  Dl.
Biriescu crede că terenul respectiv aparţine firmei Tunad şi ca atare primăria nu poate
amenaja alei pe el. Primarul arată că va fi studiată problema statutului juridic al terenului
urmând ca dacă acesta este proprietatea firmei Tunad să se propună firmei un eventual
schimb de terenuri, întrucât acea alee este necesară locuitorilor zonei.

- Dl. Linginari informează că la blocul 20 sc. A dl. Grecu şi-a construit un şopron cu care a
blocat ieşirea din spate a blocului şi care obturează scurgerea apelor pluviale din zonă
astfel  încât aceste ape inundă subsolul şi scara B a  blocului.  Ca atare propune să se
constate  dacă  dl.  Grecu a construit  şoproane în  conformitate  cu hotărârile  consiliului
local, iar dacă nu a respectat aceste hotărâri să i se demoleze şoproanele. Primarul arată
că dl. Grecu va fi convocat pentru discuţii, că se vor face verificări privind şoproanele  d-
lui.  Grecu,  iar  dacă  se  constată  abateri  de  la  hotărârile  consiliului  şoproanele  vor  fi
demolate. 

- Dl.  Linginari  întreabă  în  ce  mod  s-a  finalizat  acţiunea  de  verificare  a  şoproanelor,
grădinilor şi garajelor, întreprinsă de personalul primăriei. Viceprimarul informează că au
fost inventariate toate construcţiile şi au fost convocaţi la primărie proprietarii în vederea
clarificării fiecărei situaţii în parte. Până la ora actuală s-au prezentat cea mai mare parte
a proprietarilor.

- Dl. Linginari arată că în faţa bisericii ortodoxe există un stâlp de curent care se află în
mijlocul carosabilului şi care încurcă circulaţia. Primarul informează că s-a luat legătura
cu Electrica pentru remedierea situaţiei,  dar aceştia  au motivat  că primăria  trebuie să
plătească studiul aferent şi lucrarea. Primarul propune studierea posibilităţii amenajării
unui scuar în jurul stâlpului.

- Dl. Linginari întreabă care este situaţia cu medicul de familie având în vedere plecarea
doctorului de familie Birou Liliana, ai cărei pacienţi au rămas fără medic de familie şi ca
atare nu mai are cine să le prescrie reţete sau să le acorde îngrijirile medicale. Primarul
arată că din păcate medicul care a spus că vine în locul d-nei Birou a  renunţat, că s-au
făcut intervenţii la Casa de sănătate, dar răspunsul casei a fost că până la anul nu se mai
poate repartiza medic la Nădrag, singura soluţie fiind ca doctorul Niţu să angajeze un
medic pe cabinetul său, care să desfăşoare activitate în Nădrag.

- Şeful de post solicită consiliului local să analizeze posibilitatea reducerii chiriei pe care o
datorează  pentru locuinţa  de serviciu  ce a fost  repartizată  poliţiei  la  cantina grupului
şcolar, arătând că nu foloseşte spaţiul decât câteva zile pe lună şi de aceea solicită să
plătească doar o parte din chiria lunară.  Primarul propune ca problema va fi studiată,
urmând să se ia o hotărâre într-o şedinţă ulterioară . Propunerea este aprobată cu 7 voturi
pentru.

- Primarul solicită şefului de post să se ia măsuri  ca în zilele în care se ţine discotecă
prezenţa poliţiei  în zona discotecii  să fie mai susţinută,  în aşa fel  încât să nu se mai
producă  scandaluri  sau  alte  evenimente.  Şeful  de  post  arată  că  în  fiecare  noapte  de
sâmbătă este prezent în zona discotecii el sau colegii lui de la poliţia Nădrag sau în unele
cazuri şi poliţişti de la Lugoj sau alte posturi,  dar nu poate sta în interiorul discotecii
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deoarece  legea  nu-i  permite.  De  asemenea  arată  că  scandalurile  se  produc  aproape
întotdeauna  în  afara  discotecii,  după  terminarea  discotecii  şi  după  plecarea  poliţiei.
Totodată arată că împotriva patronilor discotecii poate lua măsuri ( ce pot merge până la
închiderea  localului  )  doar  în  cazul  în  care  se  constată  că nu au personal  specializat
pentru menţinerea ordinii în interiorul localului, iar scandalurile nu se produc în local ci
în afara lui.          

           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 
                            Biriescu Ioan                                        Secretar

    Fuior Marioara 
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	Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 7 voturi pentru.

