
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 noiembrie  2018

             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 informează că  preşedinte de sedinţă  este dl. Ungur Vasile.
            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

 Dl. Ungur, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  reţelei  unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2019-
2020.

2. Proiect  de   hotărâre  privind  aprobarea  cumpărării  de  premii  cadou  ce  vor  fi
acordate  copiilor participanţi  la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna
Nădrag cu ocazia Crăciunului 2018.

3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  organizării  unui  foc de artificii  cu ocazia
revelionului 2018-2019. 

4. Proiect de hotărâre achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul
2019, cu imagini din comuna Nădrag.

5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unui contract de servicii pentru
întocmirea  documentaţiei  tehnice  în  vederea  înscrierii  în  cartea  funciară  a  unor
străzi şi drumuri agricole situate în intravilanul şi extravilanul satului Crivina, com.
Nădrag. 

6. Diverse.
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 6 a unui
proiect de hotărâre  privind  achiziţionarea directa de indicatoare rutiere, numere plăcuţe cu
adresă blocuri locuinţe şi steaguri tricolore ce vor fi amplasate  în comuna Nădrag. Punctul
Diverse  va  deveni  punctul  nr.  7  al  ordinii  de  zi.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.   Preşedintele de şedinţă
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 proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2019-2020) prin citirea proiectului de hotărâre. D-
na.  Andrei  informează  că  probabil  din  anul  şcolar  viitor  se  va  modifica  legea  în  sensul
introducerii unei grupe la grădiniţă pentru copii în vârstă între 2şi 3 ani. Nemaifiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi
pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de  hotărâre
privind  aprobarea  cumpărării  de premii cadou ce vor fi acordate  copiilor participanţi   la
festivalul  concurs  de  colinzi  desfăşurat  în  comuna  Nădrag  cu  ocazia  Crăciunului  2018).
Nefiind discuţii  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.  Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea  organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului 2018-
2019) prin citirea proiectului de hotarâre.  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
achiziţionarea  contractului  de  furnizare  de  calendare  pentru  anul  2019,  cu  imagini  din
comuna Nădrag). Nefiind  discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  achiziţionarea  directă  a  unui  contract  de  servicii  pentru  întocmirea
documentaţiei tehnice în vederea înscrierii în cartea funciară a unor străzi şi drumuri agricole
situate în intravilanul şi extravilanul satului Crivina, com. Nădrag) prin citirea proiectului de
hotărâre.   Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind  achiziţionarea directa de indicatoare rutiere,  numere plăcuţe cu adresă
blocuri  locuinţe  şi  steaguri  tricolore  ce vor fi  amplasate   în comuna Nădrag) prin citirea
proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi – Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
            - Referatul depus de referentul cu probleme de impozite şi taxe al primăriei Nădrag
prin care aduce la cunoştinţa consiliului că locuinţa situată la adresa str. Turnătoriei bl. 7 ap.
5 şi locuinţa situată la adresa str. Grădiniţei bl. 24, ap.5 sunt libere şi pot fi repartizate spre
închiriere.
             - Cererea d-nei. Pavăl Marinela Anuţa prin care solicită renovarea acoperişului, a
geamurilor  şi  uşilor  de la  locuinţa  proprietate  a  primăriei  pe  care o deţine  în  calitate  de
chiriaş. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
             - Cererea d-lui. Zdrafu Mircea prin care solicită diminuarea suprafeţei de pajişti pe
care  le  are  închiriate  de  la  Primăria  Nădrag  prin  contractele  nr.  1008/26.05.2017  şi
1009/26.05.2017, de la suprafaţa totală de 60 ha la suprafaţa de 30,54 ha, întrucât nu este
disponibilă întreaga suprafaţă, unele suprafeţe fiind împădurite. Cererea este supusă la vot şi
este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă ( Minea ) . 
              - Cererea d-nei. Dobra Camelia prin care solicită ca primăria să achite cota parte din
valoarea lucrării de înlocuire a uşii de la intrarea în blocul 21 scara B, având în vederea că şi
primăria deţine 3 din cele 14 apartamente ale scării respective. Suma solicitată este de 462
lei. Primarul propune ca suma solicitată să fie recuperată de la cei 3 titulari ai contractelor de
închiriere în rate de 50 lei/lună. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.  
              - Cererea d-nei. Pisten Anişoara prin care solicită cumpărarea unui teren de 18 mp.
situat pe strada Tineretului între numerele  26 şi 27 în vederea construirii unui garaj. Primarul
propune  amânarea  discutării  cererii  pentru  o  şedinţă  ulterioară  urmând  ca  inginerul  cu
urbanismul  să  identifice  cu  exactitate  terenul  şi  să  verifice  situaţia  juridică  a  acestuia.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
              - Cererea d-lui. Petroi Răzvan prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei
locuinţe proprietate a primăriei întrucât casa proprie  în care locuia a fost distrusă în urma
unui incendiu. Primarul propune să fie închiriată locuinţa liberă din blocul nr.4 sc. B, dar
durata contractului de închiriere să fie de cel mult 2 ani, perioadă în care petentul se obligă
să-şi reconstruiască casa distrusă în incendiu. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11 voturi pentru. 
             - Cererea d-nei. Gomoi Daniela prin care solicită spre închiriere locuinţa situată în
blocul 7 ap.1. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.  



             -   Cererea d-nei.  Muntean Floarea,  persoană cu handicap prin care solicită
repartizarea  spre închiriere  a locuinţei  libere situate  la  adresa str.  Tineretului  bl.24,  ap.5.
Cererea este supusă al 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 ordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                     Preşedinte de şedinţă 
   Ungur Vasile                                     Secretar 

Fuior Mărioara
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