PROCES VERBAL
încheiat azi 29 decembrie 2009
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. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Linginari Puiu. 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.
Dl. Linginari Puiu, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2009.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul 2010.
3. 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 2009.) 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 stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2010) prin citirea
proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Primarul propune
introducerea în proiectul de hotărâre a unei taxe de 10 lei/mp/zi pentru ocuparea temporară, de
către persoanele fizice, a drumurilor şi trotuarelor prin depozitarea de lemne de foc sau
materiale de construcţii. Propune ca taxa să fie introdusă începând cu a 7-a zi de la
depozitarea materialelor. Dl. Stoian crede că ar trebui acordat un timp mai lung (10 zile)
cetăţenilor, în care să poată depozita temporar diverse materiale. Dl. Meglei consideră că ar fi
suficientă o taxă de 5 lei/mp/zi, arătând că şi aşa celelalte taxe sunt mari. Primarul îşi retrage
propunerea de modificare a proiectului de hotărâre. D-na. Dobra propune ca angajaţii
primăriei să fie scutiţi de plata taxelor privind închirierea cantinei şcolii pentru diferite
evenimente familiale. Propunerea este respinsă cu 10 voturi contra şi 1 vot pentru.
Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere ( Meglei).
Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 3 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
- adresa din partea Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag prin care solicită plata
către angajaţii proprii a primei de vacanţă aferente anului 2009. Primarul arată că
bugetul local nu dispune de fondurile necesare pentru plata primelor de vacanţă. De
asemenea informează consiliul local că s-a discutat cu directorii grupului şcolar pentru
a face împreună demersuri la DGFP Timiş pentru repartizarea sumelor necesare plăţii
primelor de vacanţă. Dl. Linginari aminteşte consiliului local că grupul şcolar trebuie
să întreprindă demersuri în vederea recuperării unor sume importante de la firma la
care s-a vândut fierul vechi provenit din casările de la grupul şcolar. Dl. Ungur arată
că reprezentanţii grupului şcolar fac la ora actuală demersuri pentru recuperarea
sumelor restante.
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Adresa din partea d-lui. consilier Jurj Remus, prin care informează consiliul local că
renunţă în continuare la indemnizaţia de consilier pe perioada ianuarie - iunie 2010,
din motive persoanle.
- Cererea d-lui. Kareta Ştefan prin care solicită scutirea de la plata taxei de închiriere a
unei mese la piaţa agroalimentară. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 9
voturi contra şi 2 voturi pentru ( Linginari şi Meglei ).
- Cererile d-lor Bojan Iosif Sorin şi Rusnac Gabriel Mihai pentru repartizarea de
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererile să fie trecute pe lista de priorităţi.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă pentru
alte probleme la acest punct al ordinii de zi.
dl. Jurj informează că la staţia de autobuz de la Crivina a căzut acoperişul. Primarul
arată că se vor lua măsuri pentru remediere.
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.

Preşedinte de şedinţă
Linginari Puiu

Secretar
Fuior Mărioara
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