
PROCES VERBAL
încheiat azi 28 septembrie 2010

  Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi următorii 10 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag: Biriescu Ioan, Dobra Lucia,  Jurconi Ioana, Juşca Petru, Jurj Remus,
Linginari Puiu, Lăzărescu Marinică, Meglei Gheorghe, Minea Vasile, Ungur Vasile.  
              Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Juşca Petru. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.

  Dl. Juşca, 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag.
              2. Proiect de hotărâre privind şcolarizarea a două persoane din cadrul Primăriei
Nădrag, în vederea obţinerii permisului de conducere pentru microbuzul cu 21 de locuri
din dotarea primăriei.
              3. Proiect de hotărâre privind casarea tractorului tip U 650 şi a unei remorci auto
din dotarea Primăriei Nădrag.
              4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2010.
              5. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată către alte instituţii publice, a
unor bunuri care nu mai sunt necesare Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag.
              6. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciul de colectare a
deşeurilor menajere, prestat de către SPGC al Primăriei Nădrag.
              7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii  de igienizare a arborilor,
arbuştilor şi vegetaţiei forestiere, din cadrul teritoriului administrativ al comunei Nădrag
de pe marginea drumului judeţean DJ 681 pe porţiunea Nădrag – Jdioara şi de pe malurile
pârâului Nădrăgel pe porţiunea Nădrag - Crivina.
              8. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de
execuţie pentru tăierea arborilor şi arbuştilor de pe marginea drumului judeţean DJ 681 pe
porţiunea Nădrag – Jdioara şi de pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea Nădrag -
Crivina.
              9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor şi arbuştilor crescuţi pe
parcela  10 subparcelele A şi C din  păşunea comunală a comunei Nădrag.
              10. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă, fără licitaţie, a contractului
de  execuţie  lucrări  pentru  tăierea  arborilor  şi  arbuştilor  crescuţi  pe  parcela   10
subparcelele A şi C din  păşunea comunală a comunei Nădrag.
              11. Diverse.   
              Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  modificarea  organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale  aparatului  de
specialitate  al  primarului  comunei  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 10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind şcolarizarea a două persoane din cadrul Primăriei  Nădrag, în vederea
obţinerii  permisului  de  conducere  pentru  microbuzul  cu  21  de  locuri  din  dotarea
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primăriei)  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 10  voturi pentru.   
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind casarea tractorului tip U 650 şi a unei remorci auto din dotarea Primăriei
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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag  pentru anul 2010) 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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind transmiterea fără plată către alte instituţii publice, a unor bunuri care nu
mai sunt necesare Grupului Şcolar Traian Grozăvescu 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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciul de colectare a deşeurilor menajere,
prestat  de  către  SPGC al  Primăriei  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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  tăierii  de  igienizare  a  arborilor,  arbuştilor  şi  vegetaţiei
forestiere,  din  cadrul  teritoriului  administrativ  al  comunei  Nădrag  de  pe  marginea
drumului  judeţean  DJ  681 pe  porţiunea  Nădrag  –  Jdioara  şi  de  pe  malurile  pârâului
Nădrăgel  pe  porţiunea  Nădrag  -  Crivina)  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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  încredinţarea  directă  fără  licitaţie  a  contractului  de  execuţie  pentru
tăierea  arborilor  şi  arbuştilor  de pe marginea  drumului  judeţean DJ 681 pe porţiunea
Nădrag – Jdioara şi de pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea Nădrag - Crivina) 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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  tăierii  arborilor  şi  arbuştilor  crescuţi  pe  parcela   10
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subparcelele A şi C din  păşunea comunală a comunei 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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 10 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  încredinţarea  directă,  fără  licitaţie,  a  contractului  de  execuţie  lucrări
pentru  tăierea  arborilor  şi  arbuştilor  crescuţi  pe  parcela   10  subparcelele  A şi  C din
păşunea comunală a comunei 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 10  voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 11 al ordinii de zi şi dă cuvântul
următorilor cetăţeni, care sunt de faţă la lucrările şedinţei:

- dl.  Bojan  Iosif  domiciliat  pe  str.  Tineretului  nr.  20  arată  că  locuinţa,
proprietate a Primăriei, pe care o deţine în chirie este deteriorată şi necesită
reparaţii la acoperiş. Solicită ca primăria să-i dea materialele necesare şi arată
că reparaţiile le va executa singur. Primarul propune să i se repartizeze 20
buc. tablă, 4 corni şi 1 mc. cherestea. Propunerea primarului este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- dl.  Braşoveanu  Benone  arată  că  a  depus  de  mai  mult  timp  cerere  pentru
repartizarea  unei  locuinţe,  dar  deşi  este  pe  lista  de  priorităţi  nu  a  primit
locuinţă, deoarece nu erau locuinţe libere. Solicită să-i fie repartizată locuinţa
din  str.  Poieni  nr.1  care  este  liberă.  Primarul  propune  să   se  repartizeze
locuinţa respectivă d-lui. Braşoveanu Benone. Propunerea este aprobată cu 10
voturi pentru.

- Primarul  arată  că  şi  locuinţa  din  str.  Haiduca  nr.1  este  liberă  şi  propune
repartizarea ei pentru familia Anişoreac. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.        

- D-na Olaru Cristina, solicită repartizarea unei locuinţe, arătând că nu a mai
depus cerere de locuinţă. Primarul propune ca d-na Olaru să fie trecută pe
lista de priorităţi pentru repartizarea unei locuinţe. Propunerea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

              In continuare preşedintele de şedinţă prezintă mai multe cereri:
- cererea  d-nei  Farcaş  Ana prin care  solicită  aprobarea  indemnizaţiei  lunare

pentru persoana cu handicap, pentru soţul ei  Farcaş Francisc Vilian, persoană
cu handicap grav. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.

- cererea d-lui.  Mirea Alexandru prin care solicită un schimb de terenuri  cu
primăria  Nădrag, în sensul că este dispus să cedeze o parte dintr-un teren
proprietate personală în schimbul unui alt teren echivalent. Primarul arată că
terenul pe care-l cedează dl. Mirea este de fapt curtea grădiniţei, care a fost
primită de dl. Mirea în anul 2004 prin Ordinul prefectului. Primarul propune
amânarea discutării cererii pentru o altă şedinţă, pentru a se studia dacă nu
poate  fi  atacat  Ordinul  prefectului,  sau  pentru  identificarea  unui  teren
echivalent,  în  cazul  în  care  ordinul  nu  poate  fi  atacat.  Propunerea  este
aprobată cu 10 voturi pentru.

- cererea d-lui. Barna Alexandru prin care solicită materiale pentru construirea
unui dig în faţa blocului unde locuieşte, deoarece vechiul dig a fost rupt de
ape. Primarul arată că pentru construirea digului în zona respectivă au fost
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acordate materiale şi d-lui. Gyapyaş Anton care locuieşte în acelaşi bloc. C
atare cererea este respinsă cu 10 voturi contra.

- cererea d-lui. Jujonescu Ioan prin care solicită închirierea unui teren pentru
parcarea  maşinii  personale.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  amânarea
discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se cere d-lui. Jujonescu
să precizeze locaţia terenului. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.

- cererea d-lui. Grecu Gheorghe prin care solicită închirierea locului de parcare
nr. 2 din zona blocului 20. Primarul propune amânarea discutării cererii, până
când dl. Grecu îşi va clarifica problema spaţiilor pe care le are deja închiriate
şi până când va depune un plan de situaţie cu amplasarea locului de parcare
pe care-l solicită. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.

- cererea d-lui. Gheorghiţă Ion prin care solicită închirierea unui teren în zona
blocului 18 pentru construirea unui garaj, conform planului anexat. Cererea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- cererea d-lui. Vasiloni Crăciun prin care solicită schimb de locuinţă. Cererea
este supusă la vot şi este respinsă cu 10 voturi contra.

- cererile depuse de Dulai Alexandra Maria şi Vladu Florina prin care solicită
repartizarea de locuinţe.  Preşedintele  de şedinţă  propune ca cererile  să fie
trecute pe lista de priorităţi. Propunerea este aprobată cu 10 voturi pentru.  

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă
pentru alte probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Biriescu arată că limitarea la 30 km/h a vitezei de circulaţie a vehiculelor
pe  raza  comunei  Nădrag  crează  probleme  în  trafic  şi  ca  atare  solicită
promovarea unui proiect de hotărâre la o şedinţă ulterioară, prin care să se
desfiinţeze  limitările,  circulaţia  urmând  să  se  facă  cu  viteza  prevăzută  în
codul rutier.

- dl.  Meglei  informează  că  pe  porţiunea  Nădrag-Crivina,  conducta  de  apă
potabilă este deteriorată de firmele de exploatare a masei lemnoase. Primarul
arată că lucrătorii postului de poliţie vor discuta cu reprezentanţii firmei care
activează în zonă pentru a nu mai trage lemnul în zona conductei.

- dl. Juşca informează despre faptul că a fost sesizat de dl. Goldschmidt Elemer
că gardul casei sale a fost deteriorat când s-a asfaltat strada Cornet. Primarul
arată  că  a  fost  trimis  un  excavator  la  faţa  locului  pentru  a  se  încerca
remedierea situaţiei.

            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 
                       Juşca Petru                                            Secretar

                           Fuior Mărioara 
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