
Încheiat azi 16 decembrie 2011

  Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările  şedinţei  sunt prezenţi  toţi  cei  11 membri ai  Consiliului Local al

comunei Nădrag.  
              Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Jurconi Ioana.
Propunerea este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.

  D-na.  Jurconi  ,  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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2011.  
            2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă fără licitaţie de materiale
pentru repararea  ornamentelor  luminoase  utilizate  pentru iluminatul  festiv  al  comunei
Nădrag cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
            3.  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de panouri informative si indicatoare
rutiere.

4. Diverse.
              Se 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli   al Consiliului Local al
Comunei Nădrag  pentru anul 2011) 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 2 al ordinii de zi(Proiect de
hotărâre  privind  achiziţionarea  directă  fără  licitaţie de  materiale  pentru  repararea
ornamentelor luminoase utilizate pentru iluminatul festiv al comunei Nădrag cu ocazia
sărbătorilor de iarnă.) 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 11  voturi pentru.   
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de panouri informative si indicatoare rutiere) 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 11  voturi pentru.   
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:

- cererea d-nei Farcaş Baby de a i se scădea de la plata chiriei suma de 340 lei
reprezentând contravaloarea materialelor utilizate pentru reparaţii la locuinţa
proprietate a primăriei pe care o deţine în chirie. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.



- Cererea d-nei Nagy Flavia pentru repartizarea unei locuinţe. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererea să fie inclusă pe lista de priorităţi. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.

- dl. Juşca întreabă dacă se va asfalta si Splaiul Cornet. Viceprimarul răspunde
că acea stradă nu este prevăzută a fi asfaltată în cadrul proiectului integrat, ci
va fi asfaltată cu sume provenite de la bugetul local.

- dl. Meglei arată că ar trebui ca pe strada Cornet în dreptul locului numit Pătru
Covaci  să  se  pună  plasă  de  sârmă şi  să  se  execute  lucrări  de  betonare  a
malului apei pentru a împiedica ca apa să sape sub drumul proaspăt asfaltat.

- Dl.  Ungur arată  că rigolele  executate  pe marginea drumului pe mai multe
străzi,  sunt  executate  necorespunzător,  ele  începând  deja  să  se  crape.
Viceprimarul informează că există un diriginte de şantier în cadrul proiectului
integrat  care  are  datoria  să  verifice  lucrările  executate  (  dacă  corespund
proiectului tehnic ) şi să propună măsuri de remediere.        

              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 
                       Jurconi Ioana                                                Secretar

                           Fuior Mărioara
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