
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 06 noiembrie 2015

              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.
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că este nevoie să fie ales un preşedinte de
şedinţă  deoarece  mandatul  de  3  luni  al  precedentului  preşedinte  a  încetat.  Dl.  Linginari
propune  ca  preşedinte  de  şedinţă  pentru  următoarele  3  luni  să  fie  d-na  Florea  Doina.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

  D-na Florea, preşedintele 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 achiziţionarea de lemne de foc pentru bloc 24.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei Capele –Cimitir Nadrag.
3. Discutarea cererilor de locuinte si repartizarea locuintelor ramase libere in bloc nr.24
4. Diverse.

               Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea  ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi
pentru. 
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de lemne de foc pentru bloc 24) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Primarul arată că este necesar ca
pentru administrarea blocului locatarii să se constituie într-o asociaţie, dar procedurile legale
ar  putea dura  câteva  luni,  iar  între  timp se instalează  sezonul  rece  şi  locatarii  trebuie  să
beneficieze de căldură.  Viceprimarul arată că este necesar să se cumpere lemnele de foc,
urmând  ca  în  primăvara  următoare  să  se  găsească  alte  soluţii  acceptate  de  locatari.  D.
Breabăn este de părere că ar trebui să se furnizeze căldură o lună, iar în cazul neîncasării
contravalorii căldurii, în luna următoare să se sisteze furnizarea acesteia. Primarul propune ca
taxa de încălzire să se încaseze şi de la  chiriaşii care nu locuiesc efectiv în apartamente dar
au  încheiat  contracte  de  închiriere,  având  în  vedere  că  şi  apartamentele  acestora  vor  fi
încălzite. Propunerea primarului este supăusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. Dl.
Jurj intreabă dacă se va plăti în funcţie de suprafaţa fiecărui apartament. Primarul răspunde că
în acest mod se va face calculul sumelor datorate de chiriaşi. Dl. Linginari arată că ar trebui
ca centrala să fie exploatată de un fochist autorizat. Primarul arată că această problemă se va
rezolva tot în urma constituirii asociaţiei de locatari care ar putea angaja un fochist, având în
vedere că primăria nu poate angaja personal din cauza faptului că nu există posturi vacante în
organigramă. Primarul propune ca fiecare chiriaş să plătească în avans suma de 200 lei pentru
încălzire,  în vederea începerii  achiziţionării  lemnelor de foc, urmând ca acea sumă să fie
dedusă din taxele de încălzire datorate de chiriaşi în lunile următoare, iar recepţia lemnelor
cumpărate să se facă de o comisie alcătuită din 2 consilieri prin rotaţie şi 2 reprezentanţi ai
chiriaşilor.  Propunerea primarului  este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea construirii unei Capele –Cimitir Nadrag) prin citirea proiectului de
hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de specialitate.  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 (Discutarea
cererilor de locuinte si repartizarea locuintelor ramase libere in bloc nr.24). Primarul prezintă
situaţia celor 8 locuinţe rămase libere în blocul 24 ( 4 apartamente şi 4 garsoniere ) şi cererile
pentru  aceste  apartamente.  Se  propune  ca  aceste  locuinţe  să  fie  repartizate  după  cum
urmează: dl. Kovacs Vlad ( apartament nr. 26) dl. Labonţu Gheorghe ( apartament nr.11);
Damşa Ion Cosmin ( apartament nr. 18 ); d-na Stănescu Lica ( apartament nr. 3 ); Stuleanec
Beniamin  (  garsoniera  nr.  7  )  ;  Goldschmid  Larisa  (  garsoniera  nr.21  )  ;  Bojan  Maria
( garsoniera nr.12 ); Ionescu Moratelli Bujor ( garsoniera nr. 2).   

           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Oferta de preţ  prezentată de ASI SER CLEAN SRL-D privind punerea şi scoaterea
din  funcţiune  a  instalaţiilor  de  iluminat  stradal  festiv  pe  perioada  sărbătorilor  de
iarnă , pe raza comunei Nădrag. Primarul arată că aceeaşi firmă execută şi lucrările
permanente de mentenanţă a reţelei  de iluminat  stradal  şi  propune încheierea unui
contract separat pentru iluminatul festiv conform ofertei prezentate. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lui Bozgan Augustin prin care solicită închirierea unui loc de parcare pentru
autoturismul propriu în zona blocului 14. Primarul propune amânarea discutării cererii
urmând să se verifice dacă petentul deţine autoturism proprietate personală.    

- Cererea d-nei Brânză Maria prin care solicită să-i fie închiriat ca locuinţă spaţiul în
care  a  funcţionat  cabinetul  medicului  de  familie  Katai,  care  actualmente  nu  mai
desfăşoară activitate în comuna Nădrag. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu
11 voturi contra.

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

- Dl. Linginari solicită să fie amplasat un stâlp de iluminat public în curtea blocului 24.
Primarul arată că se va instala un corp de iluminat.

- Dl. Breabăn solicită să se amplaseze un corp de iluminat şi în colonia de pe strada
Poieni. Primarul răspunde că se va instala şi acolo.

- Viceprimarul  arată  că  nu i-a  fost  prezentată  încă  situaţia  cheltuielilor  efectuate  la
lucrarea de la sediul nou al primăriei, situaţie solicitată la o şedinţă anterioară.   

              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 
                   Florea Doina                                                  Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara


