
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 martie 2012

              
  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. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.. Juşca Petru. 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. Juşca, 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 2012.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în
care contravenienţii ce nu dispun de mijloace materiale şi financiare pentru plata
amenzilor  contravenţionale pot  presta  activităţi  în  folosul  comunităţii,  ca
sancţiune dispusă de  instanţele de judecată. 

3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de panouri indicatoare rutiere şi stâlpi
stradali indicatori pentru direcţionare.

4. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de  echipamente ce vor fi montate  în
locul de joacă  pentru copii de pe strada Liniştei.

5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de flori şi arbori ornamentali. 
6. Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  de  utilaje  necesare  în  desfăşurarea

activităţii  serviciului public de canalizare al comunei Nădrag.
7. 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 2012) 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  domeniilor  serviciilor  publice  şi  locurilor  în  care
contravenienţii ce  nu dispun de mijloace materiale şi financiare pentru plata amenzilor
contravenţionale pot  presta  activităţi  în  folosul  comunităţii,  ca  sancţiune  dispusă  de
instanţele  de  judecată)  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 de panouri indicatoare rutiere şi stâlpi stradali indicatori
pentru direcţionare) 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 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de echipamente ce vor fi montate în locul de joacă  pentru
copii  de  pe  strada  Liniştei)  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 de flori şi arbori ornamentali.) 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 10 voturi pentru şi 1 abţinere (Jurj). 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind achiziţionarea de utilaje necesare în desfăşurarea activităţii  serviciului
public  de  canalizare  al  comunei  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 7 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea  următoarelor cereri:

- Cererea d-lui. Ternauciuc Claudiu prin care solicită închirierea unui teren pentru
construirea  unui  garaj  în  suprafaţă  de  18  mp.  amplasat  lângă  blocul  în  care
domiciliază.  Preşedintele  de şedinţă  informează că inspectorul  cu probleme de
urbanism al primăriei este de acord cu condiţia ca garajul să respecte aliniamentul
garajelor situate în vecinătatea sa. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea cu
condiţia respectării aliniamentului şi aspectului garajelor aflate în vecinătate.

- Cererea  d-nei.  Crivinanţu  Mirela  de  a  i  se  închiria  un  loc  de  parcare  pentru
autoturismul propriu, lângă blocul în care domiciliază. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea  d-lui.  Iancu  Ioan  prin  care  solicită  sprijinul  Consiliului  Local  în
demersurile  pe  care  le  va  intreprinde  în  vederea   numirii  ca  preot  ortodox al
comunei  Nădrag.  Preşedintele  de  şedinţă  propune  acordarea  avizelor  şi
acordurilor legale pentru numirea ca preot a d-lui. Iancu Ioan. Propunerea este
aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea I.F.  Mirea Florin Alexandru prin care se solicită aprobarea orarului de
funcţionare pentru punctul de lucru cu activitatea de bar al intreprinderii familiale.
Cererea este aprobată cu 11 voturi pentru, în forma prezentată.

- Cererea d-lui. Ciuta Andrei de a i se concesiona terenul aferent imobilului al cărui
proprietar este, situat la adresa Nădrag, str. Padeş nr. 61 ap.2. Primarul arată că
este necesară dezmembrarea terenului  respectiv,  care face parte dintr-o parcelă
mai  mare,  urmând  ca  într-o  şedinţă  ulterioară  să  fie  promovat  un  proiect  de
hotărâre în acest sens.

- Primarul  informează  că  locuinţa  de  la  adresa  str.  Turnătoriei,  bl.  7  ap.  5  este
liberă,  a  fost  refuzată  de mai  multe  persoane şi  propune să fie  acordată  d-lui
Gyapias Ioan. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru.



- Cererile pentru închirierea de locuinţe ale următorilor:  Huţanu Caius, Măguran
Daniela,  Cega  Ioan,  Cosma  Claudiu  Liviu,  Orăşean  Cezara,  Paşca  Vasile,
Lăzărescu Nicolae, Stănescu Eugen Gheorghiţă. Preşedintele de şedinţă propune
introducerea cerereilor pe lista de priorităţi Propunerea este aprobată cu 11 voturi
pentru.  

            În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.
              - Primarul informează că formaţia de dansuri populare a comunei nu mai are
instructor întrucât contractul încheiat în acest sens a expirat. Ca atare propune consiliului
local încheierea unui nou contract cu un coregraf autorizat. Propunerea este aprobată cu
11 voturi pentru.
              - dl. Meglei, având în vedere că în urma amenajării parcării de la blocul 17-22
treptele de acces la uşa blocului 22  au fost deteriorate, solicită ciment si balastru, urmând
ca el împreună cu locatarii blocului să amenajeze trepte noi şi un nou zid de sprijin al
rampei de acces în bloc. Primarul arată că vor fi puse la dispoziţie materialele atunci când
dl. Meglei va solicita.
             - dl. Meglei solicită amplasarea unei pubele mari pentru deşeuri în partea laterală
a pieţei agroalimentare din cenrtrul comunei. Viceprimarul informează că au fost ridicate
deşeurile din zonă şi urmează a fi amplasată o pubelă.
              - dl. Lăzărescu solicită ciment pentru a efectua unele reparaţii la fântâna din
scuarul din zona blocurilor 18-21.
              - d-na. Dobra informează că coşurile de gunoi stradale confecţionate din tablă
din zona blocului 22 sunt rupte şi propune înlocuirea lor.
              - dl. Ungur informează că pe strada Splaiul Ştrandului muncitorii care sunt cazaţi
în  imobilul  proprietate  a  ocolului  silvic  aruncă  deşeurile  menajere  în  pârâul  din  faţa
imobilului. Primarul arată că va fi contactat reprezentantul ocolului silvic pentru a lua
măsurile necesare, în caz contrar urmând a fi aplicate amenzi.               
           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 
                       Juşca Petru                                                  Secretar

                           Fuior Mărioara
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