Încheiat azi 23 decembrie 2011
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.
Dl. Ungur 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 ordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna
Nădrag în anul şcolar 2012 – 2013.
2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de acumulatori şi antigel pentru dotarea
maşinii de pompieri din dotarea Primăriei Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a trei troiţe luminoase ce vor fi
amplasate în comuna Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de mobilier stradal şi arbuşti
ornamentali pentru amplasarea în jurul parcării amenajate în zona blocurilor 1722 din localitatea Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului intravilan aferent casei situată în
comuna Nădrag, str. Metalurgiştilor nr. 7, înscris în CF 221 Nădrag, nr. top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/4/2 şi a terenului intravilan aferent casei situată în comuna
Nădrag, str. Metalurgiştilor nr. 9 înscris în CF 445 Nădrag, nr. top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/4/1.
6. Diverse
Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea ca punctul 6 al
proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia
revelionului 2011 – 2012. Punctul Diverse va deveni punctul 7 al ordinii de zi.
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 aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Nădrag în anul
şcolar 2012 – 2013) 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 de acumulatori şi antigel pentru dotarea maşinii de
pompieri 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 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea a trei troiţe luminoase ce vor fi amplasate în 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 de hotărâre
este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de mobilier stradal şi arbuşti ornamentali pentru
amplasarea în jurul parcării amenajate în zona blocurilor 17-22 din localitatea Nădrag.)

prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
proiectul de hotărâre modificat cu propunerea primarului este supus la vot. Proiectul de
hotărâre modificat este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind vânzarea terenului intravilan aferent casei situată în comuna Nădrag, str.
Metalurgiştilor nr. 7, înscris în CF 221 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/4/2 şi a
terenului intravilan aferent casei situată în comuna Nădrag, str. Metalurgiştilor nr. 9
înscris în CF 445 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/4/1.) prin citirea proiectului de
hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la
vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi(Proiect de
hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului 2011 –
2012.) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind
discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea următoarelor cereri:
- cererea d-lui Gyenge Laurenţiu Alexandru, persoană cu handicap, prin care
solicită renunţarea la indemnizaţia de persoană cu handicap şi solicită angajarea
unui asistent personal. Primarul arată că a fost depusă şi o cerere pentru angajarea
unui asistent.
- Cererea d-lui. Jujonescu Ioan prin care solicită angajarea ca asistent personal
pentru persoana cu handicap grav Gyenge Laurenţiu Alexandru. Cererea 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.
- Primarul arată că au fost depuse cereri pentru cumpărarea de către chiriaşi a
apartamentelor de la blocul 23, dar aceştia solicită cumpărarea cu plata în rate. Ca
atare propune ca apartamentele să fie vândute cu plata preţului în maxim 36 de
rate lunare, urmând ca în cazul în care se optează pentru varianta cu plata în rate
preţul stabilit prin expertiză să fie majorat cu rata inflaţiei. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Dl Meglei arată că împreună cu dl. Juşca şi cu inspectorul cu probleme de
urbanism al primăriei s-au deplasat pe teren pentru a constata dacă poate fi
aprobată cererea ( discutată într-o şedinţă anterioară) a d-lui. Rusu Ioan de la
blocul 6, de a transforma şoprul de lemne în garaj şi propune consiliului local
aprobarea cererii. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
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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