PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26 noiembrie 2014
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.
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 preşedinte de şedinţă este dl. Stoian
Zaharia.
Dl. Stoian, preşedintele 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 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a unor terenuri
intravilane din comuna Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de pavele pentru pavaj.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite
copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2014.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare
pentru anul 2015, cu imagini din comuna Nădrag.
6. Diverse
Preşedintele de şedinţă 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 2014) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului
compartimentului de specialitate. 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 aprobarea evaluării în vederea vânzării a unor terenuri intravilane din
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 pentru
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea achiziţionării de pavele pentru pavaj ) prin citirea proiectului
de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. 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 aprobarea cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite copiilor din comuna
Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2014.) 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 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2015,
cu imagini din 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 pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa nr. 2581/26.11.2014 a Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu prin care
solicită avizul conform pentru reţeaua de învăţământ din Nădrag. Se supune la vot
eliberarea avizului conform. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
- Solicitarea cadrelor didactice navetişti din Nădrag prin care solicită plata lunară a
sumei pentru naveta cu autoturismele proprietate personală. Primarul propune să
se deconteze naveta profesorilor cu autobuzul. Se supune la vot propunerea
primarului. Propunerea este aprobată cu 7 voturi pentru, 2 abţineri ( Ungur şi
Lăzărescu ) şi 2 voturi contra ( Florea şi Jurj ). D-na Florea spune că nu este
normal să se condiţioneze profesorilor navetişti mijlocul de transport cu care să
facă naveta, respectiv autobuzul în loc de maşina personală. Primarul arată că
primăria nu are obligativitatea ci legea spune că doar este posibil să se deconteze
naveta pentru profesorii cărora nu li se poate asigura locuinţă în comună, iar
primăria poate asigura locuinţă profesorilor navetişti în spaţiile de cazare de la
cantina şcolii.
- Cererea d-nei Popescu Margareta prin care solicită plata indemnizaţiei legale
pentru tatăl său Popescu Cornel care este persoană cu handicap. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Macarie Constantin prin care solicită închirierea unui teren pentru
construirea unui şopron lângă casa sa. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Pop Ştefan prin care solicită închirierea unui teren de 58 mp lângă
casă pentru a-l folosi ca grădină. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-nei Ghiuţă Ionica prin care solicită închirierea unui spaţiu pentru
parcarea maşinii personale în zona blocului în care locuieşte. Preşedintele de
şedinţă propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară urmând a se
verifica la faţa locului situaţia terenului solicitat. Propunerea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Franţescu Cosmin prin care solicită închirierea unui spaţiu pentru
parcarea maşinii personale în zona casei socrului său. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Jujonescu Paul prin care solicită cumpărarea unui teren în faţa
blocului 7 pentru construirea unei case. Inspectorul cu probleme de urbanism că
terenul nu poate îndeplini condiţiile impuse de regulamentul local de urbanism
pentru a fi construibil. Nu se respectă condiţiile de adâncime minimă a parcelei şi
alinierea faţă de construcţiile existente. Cererea este supusă la vot şi este respinsă
cu 11 voturi contra.
- Cererea d-lui Jujonescu Ioan prin care solicită cumpărarea unei suprafeţe de teren
pe strada Haiduca. Primarul propune ca inspectorul cu urbanismul împreună cu dl.
Ungur şi dl. Breabăn să se deplaseze la faţa locului pentru verificarea situaţiei în
teren. Propunerea se supune la vot şi este aprobată cu 11 voturi.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Linginari solicită să fie ridicaţi câinii vagabonzi din zona blocului 6. Primarul
arată că va fi contactată o firmă de specialitate.

-

dl. Linginari arată că este necesar să fie pregătit plugul pentru deszăpezire, având
în vedere că se apropie sezonul rece. Primarul informează că viceprimarul
împreună cu personalul de la uzina de apă vor verifica starea plugului şi vor
efectua eventuale reparaţii dacă sunt necesare.
- dl. Grissak solicită montarea unor stîlpi la instalaţia de iluminat public de pe
strada Cornet în zona Pătru Covaci. Primarul arată că vor fi reorientate două lămpi
din cele existente.
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.
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