PROCES - VERBAL
Încheiat azi 31 octombrie 2012
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag.
Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretara comunei Nădrag arată că trebuie propus un preşedinte de şedinţă. Dl.
Minea îl propune pe dl. Linginari. Dl. Călin îl propune pe dl Jurj. Se supune la vot prima
propunere. Se se aprobă cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri. Propunerea nr. 2 nu se mai
supune la vot. Dl. Linginari este ales preşedinte de şedinţă.
Dl. Linginari, 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 repararea şi prelungirea trotuarului de pe strada
Metalurgiştilor.
2. Proiect de hotărâre privind montarea de pavele pentru amenajarea unei parcări cu
suprafaţa de 200 mp. pe strada Tineretului în zona blocului nr. 2.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unei scene demontabile necesară
desfăşurării diverselor evenimente culturale ţinute în aer liber în comuna Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind subconcesionarea terenului intravilan situat în comuna
Nădrag,
str.Padeş,
înscris
în
CF
308
Nădrag,
nr.
top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3, cu suprafaţa de 260 mp.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice
Nădrag , necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru repararea
şi întreţinerea Bisericii Catolice din Nădrag.
6. Diverse
Primarul propune modificare ordinii de zi prin introducerea la punctul 1 a unui
proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2012, urmând ca celelalte puncte să se
renumeroteze corespunzător.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Se
supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 11 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 2012) prin citirea proiectului de hotărâre şi 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind repararea şi prelungirea trotuarului de pe strada Metalurgiştilor) prin
citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Călin arată că
pavajul pus în trecut în alte zone a fost de calitate inferioară şi solicită să se pună pavaj de
calitate adecvată. Dl. Ungur arată că ar trebui şi în zona podului de la şcoală să fie ridicat

trotuarul pe câţiva metri pătraţi. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind montarea de pavele pentru amenajarea unei parcări cu suprafaţa de 200
mp. pe strada Tineretului în zona blocului nr. 2) 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea unei scene demontabile necesară desfăşurării diverselor
evenimente culturale ţinute în aer liber 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 este adoptat cu 11 voturi.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind subconcesionarea terenului intravilan situat în comuna Nădrag,
str.Padeş, înscris în CF 308 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3, cu
suprafaţa de 260 mp.) 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 11 voturi.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice Nădrag , necesare
acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru repararea şi întreţinerea Bisericii
Catolice din Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului
de specialitate. Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul preotului catolic, care este prezent
la lucrări. Preotul arată că au fost executate lucrări substanţiale la reparaţia degresarea şi
vopsirea acoperişului şi a turnului bisericii. Mai arată şi că a fost necesar să se repare şi
zugrăvească cu vopsea lavabilă turnul şi faţada bisericii şi să se vopsească geamurile de
la turn( lucrări ce nu au fost prevăzute iniţial). Având în vedere că fondurile parohiei sunt
reduse solicită sprijinul autorităţilor publice locale pentru acoperirea unei părţi din
cheltuieli ( depunând şi o copie după o factură pentru o parte din lucrări). Primarul
întreabă cât ar costa şi repararea şi zugrăvirea celorlalţi pereţi ai bisericii care nu au fost
reparaţi, preotul răspunde că nu a fost făcută încă o evaluare, pentru aceasta fiind
necesară contactarea unor specialişti. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea
acestui proiect. Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- cererea d-nei. Mirea Gabriela de a fi angajată ca asistent personal al persoanei cu
handicap grav Homeag Maria ( mama sa ). Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru .
- cerea d-lui. Guguţă Adrian de a i se scădea de la plata chiriei suma pe care a
cheltuit-o cu reparaţiile pe care le-a executat la casa proprietate a primăriei
Nădrag, pe care o deţine în calitate de chiriaş. Primarul propune să fie scutit de la

plata chiriei până la concurenţa sumei de 1.614 lei, începând cu luna octombrie
2012. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- preşedintele de şedinţă arată că la şedinţa anterioară a fost discutată cererea d-lui
Grissak Axente de a i se închiria un spaţiu pentru amenajarea unei copertine
pentru gararea maşinii personale. Discutarea cererii a fost amânată pentru o
şedinţă ulterioară, urmând să se deplaseze inginerul cu urbanismul la faţa locului
pentru a verifica dacă există spaţiu suficient, pentru a nu afecta drumul. În urma
verificării s-a constatat că există spaţiul necesar. Primarul propune aprobarea
închirierii de către dl. Grissak Axente a suprafeţei de 18 mp. pentru amenajarea
unei copertine pentru gararea maşinii. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru, dl. Grissak nu a votat din motive de
incompatibilitate.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- viceprimarul propune ca în viitor scutirile chiriaşilor de la plata chiriei pentru
lucrări de reparaţii la apartamentele ce le deţin cu chirie, să se facă doar în urma
depunerii unei cereri prealabile executării reparaţiilor şi a verificării de către personalul
primăriei a necesităţii reparaţiilor şi a cantităţilor de materiale necesare. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- dl. Breabăn arată că este necesară construirea unui pod între strada Oţelarilor şi
strada Ghioceilor. De asemenea solicită curăţirea izvorului de la gaz metan. De asemenea
arată că ar fi necesar ca exploatatorii de masă lemnoasă de pe raza comunei care
transportă lemn peste punţile şi podurile din comună să participe financiar la repararea
lor.
- dl.Grissak informează că în urma lucrărilor de reparaţie de la biserica
penticostală au rămas grămezi de pământ care este necesar a fi îndepărtate.
- dl. Jurj solicită ca la parcul din satul Crivina să fie ridicat gunoiul, iar latura
dinspre pârâu a parcului să fie închisă cu gard. De asemenea solicită ca wc-ul dezafectat
din curtea şcolii să fie reparat sau dărâmat întrucât la ora actuală este o sursă de pericol.
Primarul arată că gunoiul va fi ridicat şi se vor lua măsuri pentru îngrădirea parcului. În
privinţa wc-ului arată că urmează a fi dărâmat.
- dl. Linginari propune amenajarea unei alei betonate sau pavate în zona blocului
15, care să permită circulaţia locatarilor între bloc şi zona stadionului, pe sub pasarelă.
Primarul arată că urmează a se amenaja aleea respectivă.
- dl. Ungur este de părere că ar fi necesară înlocuirea steagurilor de pe stâlpii din
comună, steaguri care sunt vechi şi deteriorate.
- Primarul informează că pe data de 07.12.2012 va avea loc un festival de colinde
în comună şi solicită implicare din partea consilierilor la organizare. Consilierii Jurconi,
Linginari, Minea, Lăzărescu, Ungur şi Grissak arată că vor participa.
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
Linginari Puiu Ioan
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