
PROCES VERBAL
încheiat azi 12 martie 2010

Cu ocazia şedinţei extraordinare 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 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 Ioana,  preşedinte  de şedinţă,  declară deschisă şedinţa  extraordinară a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de  hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2010.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale
Aparatului de specialitate  al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2010. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  valabilităţii   Planului  Urbanistic
General al comunei Nădrag şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului
Urbanistic General, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 8
/ 14.01.1999.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor liste suplimentare cu persoane îndreptăţite
să beneficieze de ajutoare alimentare,  în cadrul programului PEAD 2009. 

5. Prezentarea  Raportului  anual  al  Primarului  privind  starea  economică,  socială  şi  de
mediu a comunei Nădrag pe anul 2009 .

6. Prezentarea  Raportului  anual  al  Primarului  asupra  situaţiei  gestionării  bunurilor
aparţinînd comunei Nădrag pe anul 2009.

7. Diverse.
           Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 5 a unui Proiect
de  Hotărâre  privind  aprobarea  accesării  de  către  Consiliul  Local  al  comunei  Nădrag  a
programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" şi stabilirea loturilor
de teren alocate acestui program, cele două rapoarte devenind astfel punctele 6 şi 7 iar punctul
Diverse va deveni punctul nr.8 al ordinii de zi.
            Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu  11 voturi pentru. 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru anul 2010) prin citirea proiectului de hotărâre.           
            Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Dl. Jurj consideră
că  s-ar  putea  creşte  încasările  la  bugetul  local  dacă  ar  fi  verificată  concordanţa  între
declaraţiile  de  impunere  ale  cetăţenilor  şi  realitatea  suprafeţelor  imobilelor  şi  terenurilor
deţinute,  deoarece  este  convins  că  există  neconcordanţe  în  minus.  Primarul  propune
constituirea unei comisii pentru măsurarea proprietăţilor, din care să facă parte şi consilierii.
Propunerea  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   organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de  specialitate   al
Primarului comunei Nădrag pentru anul 2010) prin citirea proiectului de hotărâre.



            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 aprobarea prelungirii valabilităţii  Planului Urbanistic General al comunei Nădrag şi al
Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent  Planului  Urbanistic  General,  aprobate  prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 8 / 14.01.1999.) prin citirea proiectului de
hotărâre.
           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 aprobarea unor liste suplimentare cu persoane îndreptăţite să beneficieze de ajutoare
alimentare,  în cadrul programului PEAD 2009) prin citirea proiectului de hotărâre.
            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 5 al ordinii de zi (Proiect de Hotărâre
privind  aprobarea  accesării  de  către  Consiliul  Local  al  comunei  Nădrag  a  programului
"Renaşterea  satului  românesc  -  10  case  pentru  specialişti"  şi  stabilirea  loturilor  de  teren
alocate acestui program) prin citirea proiectului de hotărâre.
            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 in discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Prezentarea
Raportului  anual  al  Primarului  privind  starea  economică,  socială  şi  de  mediu  a  comunei
Nădrag pe anul 2009). Primarul prezintă raportul.
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Prezentarea
Raportului  anual  al  Primarului  asupra  situaţiei  gestionării  bunurilor  aparţinînd  comunei
Nădrag pe anul 2009). Primarul prezintă raportul.   
            Preşedintele de şedinţă pune in discuţie punctul 8 al ordinii de zi – Diverse prin
prezentarea  următoarelor cereri şi adrese:

- Cererea Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag prin care solicită aprovizionarea
cu lemne de foc pentru centralele termice. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 11voturi pentru.

- Adresa Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag prin care solicită bursele pentru
anul şcolar 2009-2010 în valoare totală de 5000 lei, şi solicită modificare cuantumului
bursei sociale de la 11 lei/lună la 15 lei/lună, iar bursa de merit va fi de 50 lei/lună.
Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Directorul grupului şcolar solicită informaţii despre plata drepturilor câştigate de către
profesori prin diferite sentinţe de judecată. Primarul arată că bugetul din anul acesta nu
dispune  de  resurse  şi  arată  că  este  nevoie  ca  profesorii  să  facă  demersuri  la
inspectoartul şcolar, care dacă va repartiza fonduri în acest scop, acestea vor fi virate
în întregime profesorilor

- Cerera d-nei Balcan Alida, persoană cu handicap grav, de a i se aproba indemnizaţie
lunară pentru persoanele cu handicap. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.

- Cererea  d-lor.  Moritz  Emeric  şi  Jula  Valer  prin  care  solicită  construirea  de  către
primărie a unei copretine pentru parcarea a 2 maşini. Preşedintele de şedinţă propune
amânarea discutării cerereii pentru o şedinţă ulterioară, urmând  a se cere solicitanţilor



prezentarea  locaţiei  de  amplasare  a  copertinei  precum şi  acceptul  de  amenajare  a
copertinei  pe cheltuiela proprie.  Propunerea preşedintelui  este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.

- Adresa  d-nei  Balaş  Dorina,  referent  impozite  –  taxe,  prin  care  solicită  aprobarea
scăderii debitului în sumă de 104 lei al proprietarului Suciu Adolf, care este decedat şi
care nu are moştenitori. Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lor. Tămaş Nicolae, Oprea Ştefan, Lădariu Ioan, Meglei Gheorghe şi Nani
Horia prin care solicită cumpărarea sau concesionarea pe durata maximă permisă de
lege, a terenului pe care au amplasate garajele, teren pe care la ora actuală îl deţin în
chirie  din  anul  1991.  Primarul  propune demararea  procedurilor  de dezmembrare  a
acelui teren. Propunerea primarului este aprobată cu 10 voturi pentru. Dl. Meglei nu a
votat din motive de incompatibilitate. 

- Cererea d-nei Weber Astrid Amanda  pentru repartizarea de locuinţe. Preşedintele de
şedinţă propune ca cererea să fie trecută 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.Linginari informează că preotul ortodox a solicitat din nou dotarea bisericii cu o
aerotermă pentru încălzire. Primarul arată că la şedinţa următoare va fi promovat un
proiect de hotărâre privind achiziţionarea aerotermei.

- dl.  Linginari  întreabă  dacă  se  vor  acorda  cadouri  locuitorilor  comunei  cu  prilejul
Paştelui,  conform  tradiţiei  consiliului  local.  Primarul  răspunde  că  vor  fi  studiate
posibilităţile financiare, urmând ca la proxima şedinţă să informeze.    

        Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

                

                    Preşedinte de şedinţă 
                       Jurconi Ioana                                         Secretar

                           Fuior Mărioara 


