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              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La  lucrările  şedinţei  sunt  prezenţi  toţi  cei 11membri  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 preşedinte de şedinţă este dl. Linginari Puiu
Ioan. 

  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  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2012.

2. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 2 a unui

proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru închirierea a 2 încăperi din
clădirea situată la adresa Nădrag str. Piaţa Parc nr.13, iar la punctul 3 a unui proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de steaguri şi ornamente luminoase, pentru sărbătorile de
iarnă, ce vor fi amplasate în comuna Nădrag. Punctul diverse va deveni punctul 4.   
             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. 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  organizarea  unei  licitaţii  pentru  închirierea  a  2  încăperi  din  clădirea
situată  la  adresa  Nădrag  str.  Piaţa  Parc  nr.13)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Ungur solicită,
având în vedere că în acel spaţiu se va desfăşura şi activitate de discotecă, ca în contractul
de închiriere să se prevadă clauze care să-l oblige pe chiriaş să asigure liniştea vecinilor,
paza imobilului şi asigurarea de grupuri sociale funcţionale în aşa fel încât clienţii să nu-
şi  facă  necesităţile  în  spatele  clădirii.  Dl.  Lăzărescu  întreabă  pe  ce  perioadă  se  face
închirierea. Primarul răspunde că închirierea se face pe cel puţin 3 ani, cu posibilitatea de
prelungire la cererea chiriaşului. 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 achiziţionarea de steaguri şi ornamente luminoase, pentru sărbătorile de
iarnă,  ce  vor  fi  amplasate  în  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 este adoptat cu 11
voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:



              - cererea d-nei. Bucşa Cornelia, persoană cu handicap grav, prin care solicită un
ajutor  de  urgenţă  pentru  închirierea  şi  utilizarea  unui  aparat  cu  oxigen care-i  este  de
strictă necesitate deoarece nu poate respira fără ajutorul aparatului al cărui consum de
energie electrică depăşeşte posibilităţile ei financiare, având în vedere că este necesar ca
aparatul să funcţioneze în permanenţă. D-na. Jurconi propune ca ajutorul să fie în sumă
de 1500 de lei  ceea ce acoperă costurile  cu închirierea şi exploatarea aparatului  pe o
perioadă  de  aproximativ  3  luni.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  propunerea.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.       
             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
              - dl. Linginari întreabă dacă se mai ţine festivalul de colinzi în data de 07.12.
Primarul  informează  că festivalul  va avea loc conform programului  stabilit  şi  solicită
prezenţa consilierilor le eveniment pentru a ajuta la buna desfăşurare a manifestărilor. 
             - d-na Jurconi felicită echipa de fotbal a comunei Nădrag pentru rezultatele
obţinute  în  campionat  şi  mai  ales  pentru  ultimul  meci,  cel  cu  Poli  Timişoara.  Dl.
Linginari apreciază că prestaţia echipei este o bună reclamă pentru comuna noastră, dacă
se ţine cont de faptul că pe tricourile echipei este inscripţionată Comuna Nădrag. 
             - dl. Breabăn solicită informaţii despre stadiul lucrării de reparaţie a ţevii care
aduce apa la izvorul de la staţia de gaz metan. Primarul informează că se va achiziţiona
ţeava sau furtunul necesar care va fi montat.
              - dl. Ungur întreabă ce se întâmplă cu fanfara din Nădrag, odinioară foarte
cunoscută,  formaţie  pentru revigorarea  căreia  au  fost  achiziţionate  instrumente  noi  în
urmă cu 2 ani. Dl primar arată că aşa cum a fost adus un instructor profesionist de la
centrul judeţean de cultură şi artă pentru echipa de dansuri populare, tot la fel se poate
găsi  un  instructor  şi  pentru  fanfară,  care  la  ora  actuală  nu  mai  funcţionează.  Pentru
reînfiinţarea fanfarei şi pentru revigorarea grupului de dansuri populare solicită sprijinul
consilierilor în identificarea de copii şi tineri din comună care să dorească să evolueze în
aceste domenii. Primarul este de părere că un mare aport şi-ar putea aduce cei 3 consilieri
care sunt cadre didactice la şcoala din localitate.
              - dl. Breabăn solicită informaţii despre locuinţa din colonie ce a fost ocupată de
d-na  Teodorescu  Dafina,  care  nu  mai  locuieşte  în  locuinţă.  Primarul  arată  că  a  fost
achitată chiria pentru locuinţă până la finele anului. De asemenea dl. Breabăn informează
despre faptul că dl. Balaş Traian a construit un şopron lângă casa sa de pe strada Haiduca
nr.  1,  care  îngreunează  circulaţia  pietonală  în  zonă.  Viceprimarul  arată  că  şopronul
respectiv a fost construit pe terenul proprietate privată a d-lui. Balaş.     
              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  al  comunei
Nădrag.

                   Preşedinte de şedinţă 
                    Linginari Puiu Ioan                                                 Secretar

                           Fuior Mărioara


